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حمض خلاجلسلخلاحةديلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 13 محرم 1437ه )27 أكتوبر 2015م(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  جودار،  محمد  السيد  لة ئةسل: 
النواب.

زواال  الثانية  الساعة  من  ابتداء  ودقيقتان  ساعتان  لةتوقيت: 
والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية: 25 سؤاال )اثنان آنيان(:

األوقاف؛ .•

العدل والحريات؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

شؤون الهجرة. .•

لةسيدخحممدخجودلرخرئيسخلاجلسل:

أش فخ علىخ ولةسال6خ ولةصالةخ لة حيم،خ لة حمنخ هللاخ بسمخ
لمل سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

لفتتمتخلاجلسل.

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت9حون،

لةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة ألسئلة شفهية ملراقبة العمل 
الحكومي. ويتضمن جدول األعمال اليوم 24 سؤاال شفهية موزعة على 

قطاعات مختلفة.

اآلن أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على 
الرئاسة فلتتفضلي مشكورة.

لةمةئبلخلةسيدةخأحيملخبوهدودخأحيملخلملجلس:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شك لخلةسيدخلة ئيس،

توصل مكتب املجلس بمشروع قانون رقم 78.14 يتعلق باملجلس 
والكتابية  الشفوية  األسئلة  وعدد  والطفولة،  لألسرة  االستشاري 
واألجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 20 إلى 27 أكتوبر 
2015 هي كالتالي: توصلت رئاسة مجلس النواب ب18 سؤاال شفويا، 
126 سؤاال كتابيا، األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب 9068، شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أنه  على  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  بداية  شكرا، 
ستعقد جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص 
الجاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية هاته، نعم السيدة 

الرئيسة.

لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعودخ)نقطلخنظة6(:

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

بمناسبة حلول ذكرى عزيزة ومؤملة على كافة الشعب املغربي، ذكرى 
استشهاد املناضل املهدي بنبركة، أدعو السيدات والسادة النواب إلى 

قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

رحمة هللا تعالى عليه ورحمة هللا على جميع شهداء املغرب، وعلى 
من استشهد في حادث منى،.. نقراو الفاتحة:

لِلَـِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿٢﴾  اْلَحْمُد  »بِْسِم اللَـِّه الرَّْحمَـِٰن الرَِّحيِم ﴿١﴾ 
وَإِيَـّاَك  َنْعُبُد  إِيَـّاَك  َيْوِم الدِّيِن ﴿٤﴾  َماِلِك  الرَّْحمَـِٰن الرَِّحيِم ﴿٣﴾ 
َنْسَتِعيُن ﴿٥﴾ اْهِدنـَا الصِّرَاطَ اْلُمْسَتِقيَم ﴿٦﴾ ِصرَاطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت 
»ُسْبَحاَن  َوَل الضَّالِّيَن ﴿٧﴾» آمين.  َعلَْيِهْم  َغْيِر اْلَمْغُضوِب  َعلَْيِهْم 
َعَلى اْلُمْرَسلِيَن ﴿١٨١﴾  َوَسَلٌم  َيِصُفوَن ﴿١٨٠﴾  رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا 

وَاْلَحْمُد لِلَـِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿١٨٢﴾«.
حض لتخلةسيدلتخولةسةدة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
نقطة أخرى؟ تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخحيلودةخحةزبخرئيسلخف يقخلألصةةلخولملعةص ةخ
)نقطلخنظة6(:

لةسيدخلة ئيس،

في فريق األصالة واملعاصرة كنرسلو واحد مجموعة ديال طلبات 
اإلحاطة، علما بمواضيع طارئة، وطبعا كنختارو مواضيع اللي عندها 
انعكاس على املواطنين. ولكن دائما كيكون املصير ديالها رفوف الحكومة، 
اإلحاطة،  طلبات  على  الوصاية  لفرض  محاولة  هناك  بأن  يوحي  بما 
وتجاوز املبدأ الدستوري الذي يق�سي بفصل السلط وبتعاونها وتوازنها، 
اليوم طرحنا 3 ديال اإلحاطات: أوال حول العنف املمارس على الطلبة 
األطباء؛ ثانيا حول االحتجاجات اللي كاينة في طنجة على غالء فواتير 
الكهرباء؛ ثالثا على تأخر تسوية الوضعية املالية للمحالين على التقاعد. 
لكن لم نتوصل بجواب الحكومة، بمعنى أن الحكومة تفرض علينا 

الوصاية ...
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

..شكرا السيدة الرئيسة، إذن املادة 104 واضحة، ال بد من موافقة 
الحكومة للجواب. نمر حضرات السيدات والسادة إلى قطاع األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، سؤال عن واقع املساجد واملساجد اآليلة للسقوط 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخرشيدخلةبهلول:

لةسيدخلة ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

السيد الوزير، عن واقع املساجد بإقليم سطات نسائلكم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخلةمةئبةت،

لةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

السيد النائب شكرا لك ولفريقك، فيما يتعلق بإقليم سطات كان 
مغلق فيه 25 ديال املساجد تدارت ليها خبرة تقنية من طرف املختبر 
4.2 مليون درهم من طرف  6 بكلفة  العمومي ووقع إصالح وتدعيم 
الوزارة، وقام املحسنون بتأهيل 16 منها بكلفة 5 املاليين درهم، والباقي 

منها إن شاء هللا راه هو في طريق املعالجة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخرشيدخلةبهلول:

السيد الوزير، املساجد بإقليم سطات في وضعية غير مشرفة وما 
زال ينقصها ال�سيء الكثير، ال على مستوى الصيانة أو التجهيز والتأطير، 

ناهيك عن مشكل املساجد اآليلة للسقوط التي تم إغالقها ما يزيد عن 

5 سنوات دون أن تجد وزارتكم حال لها. لهذا السيد الوزير، كيظهر لي 

أن هذا امللف نسيتوه كيفما نسيتو الحجاج ديالنا هاذ العام باملشاعر 

املقدسة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب إضافي، عفوا السيد الوزير، هناك تعقيب إضافي، 
تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

لةمةئبخلةسيدخإدريسخلةثم ي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

املساجد  بناء  إعادة  في  الحكومة  مجهود  كنثمنو  الوزير،  السيد 
اآليلة للسقوط، وكنبغي نثير االنتباه ديالكم لوضعية املساجد بآسفي، 
مسجد ديال حي الكورس ومسجد ديال حي عزيب الدرعي بمدينة آسفي 
ومسجد ديال دار القايد بجماعة دار القايد ال�سي عي�سى، هاذو كاينة 
االعتمادات، ولكن كاين تأخر كبير جدا السيد الوزير في الشروع في إنجاز 
هذه البنايات. ولذلك نطالبكم السيد الوزير، بالتدخل العاجل إلصالح 

هذه املساجد، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الوزير،  السيد  لكم  الكلمة  تعقيب إضافي آخر؟  شكرا، هل من 
تفضلوا مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

من 2398 مسجد اللي مغلقة باقي 981 مسجد، خاصها مليار ديال 
الدراهم، غادي تخصص منها 600 مليون درهم هاذ السنة والسنة 
املقبلة من طرف ميزانية الدولة، وكان غادي نحاولو أننا نعبأو السادة 
املحسنين والسيدات املحسنات في 400 مليون الباقية وتنتهي قضية 
هاذ 2398، علما بأن املساجد كل نهار كتغلق، كل نهار كيتغلق واحد 
العدد منها. واملسألة ديال النسيان ال، مانسيناش وما غننساوش، احنا 

شغلنا هو املساجد، النسيان ال، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن تكوين األئمة األفارقة 
باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي، تفضل 

السيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخلةكميل:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

»إذا هللا أحب عبدا سخره للناس«، السيد الوزير، بغيت نبلغكم 
التحية ديال املواطنين واملواطنات من جهة الغرب الشراردة بني حسن 
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بها منذ اعتالئكم املسؤولية  اللي قاربتم  املقاربة  اللي كيهنيوكم على 
على وزارة األوقاف، من العصرنة ديالها ومن تشجيع النساء وكذلك 
االنفتاح على الدول املجاورة وخاصة القارة اإلفريقية اللي حنا جزء ال 
يتجزأ منها بتكوين األئمة، بغيناكم تعطيونا فكرة وتنوروا املجلس ومن 
خالله الرأي العام على هاذ العمل الهام اللي هو ديبلوما�سي كبير في حد 
ذاته، وكذلك إسهاما في دعم انتشار اإلسالم وتقويته طبعا بقيادة إمارة 

املؤمنين، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

السيدة النائبة املحترمة، شكرا لك على كلمتك الطيبة وعلى سؤالك. 
فيما يتعلق بسياسة الشأن الديني هي سياسة أمير املؤمنين أعزه هللا، 

وزارة األوقاف تعمل جاهدة على تنفيذها باجتهاداتها.

فيما يتعلق بتكوين األئمة للدول األخرى، طبعا بدات هذه سنتين 
ونصف، اآلن عندنا ماليين، الفوج األول والثاني، عندنا من غينيا الفوج 
األول والثاني، الكوت ديفوار الفوج األول والثاني، من تونس ومن اتحاد 
مساجد فرنسا وهنالك طلبات كثيرة على هذا التكوين من دول إفريقية 
ودول غير إفريقية، أوروبية، وهذا التكوين هو فريد من نوعه ويخضع 
أوال لبرنامج متفق عليه بيننا وبين كل دولة وخاص بكل دولة، كل طلبة 
ديال دولة إال وكيتلقاو التكوين ديالهم بوحدهم وكيتلقاو حتى التكوين 
املنهي باش إيال رجعوا لبلدانهم يعني وكيتلقاو هنا واحد املنحة يعرفوا 
ال�سي إن شاء هللا  تبقى محفوظة، فهذا واحد  الكرامة ديالهم  باش 
غادي يشوف تطورات كبيرة في املستقبل يعني في هذه السنة والسنة 

املقبلـــة إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخلةكميل:

أوال بغيت نهنيكم مرة أخرى السيد الوزير على هذه املقاربة، ولكن 
املستقبلية  االستراتيجية  واضح  بشكل  جاش  ما  ديالكم  الجواب  في 
واالنفتاح على دول أخرى، ألن بغينا املغرب يم�سي يعزز تواجد اإلسالم 
في العالم وفي جميع القارات، وعندنا عالقات في إطار التعاون جنوب-

جنوب مع أمريكا الالتينية، مع أوروبا، في روسيا، واليوم سيدنا في الهند 
بغيناكم كيفاش توسعوا هاذ املقاربة هاذي حتى يكون املغرب حاضر 
وحاضر بقوة في هذه القضية هذه، ألنها مقاربة مغربية منفردة ينفرد 

بها املغرب وهذا يعني نعتز به ونفتخر به.

 وبغيناكم السيد الوزير ربما تجيو للجنة وتعطيونا أرقام بالتفصيل 
واستراتيجية يعني معمقة أكثر...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزير، تفضلوا.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

في هاذ الباب وفي غيره، املغرب ال يصدر وال يعرض ولكن يستجيب 
للطلبات التي تعرض عليه، وطبعا كما قلت لكم العالم يكتشف هذا 
النوع، ولذلك كل يوم ديبلوماسيون وبرملانيون وبرملانيات وصحفيون 
وغير ذلك يزورون هذا املعهد وكأنه أعجوبة الزمان فعال ألنه كان غير 
متوقع فعال، لذلك نحن نتفاءل بهذا وكما قلت ال نصدر وال، الطلبات 

تأتي من الدول وكل ما جاء...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم، سؤال عن وضعية حجاج بيت 
هللا للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

لةمةئبلخلةسيدةخسعةدخبوةعيشخلاحج لوي:

شكرا، السيد الوزير نسائلكم عن املستجدات اإلجرائية لوزراتكم 
كل موسم؟  عند  الحال  هو  كما  املغاربة،  الحجاج  معاناة  من  للحد 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلالوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

أول مرة كيتلقى هاذ السؤال، والشكر ملن يلقيه، ويشاركنا في هذا 
الهم. نفس اإلجراءات اللي كتكون بالتوعية في املغرب، والنقل الدولي 
والسكن، النقل الداخلي التأطير وهاذ العام الفايت زدنا تأطير ديال 
70 حاج بمرشد، ولكن مع ذلك دائما كنطالب أننا ما نديروش واحد 
اإلثارة حول الحج والحجاج، ألن هاذ املسألة خدمة مخالفة تماما لبقية 
الخدمات، فالقضية تتوقف على أن يذهب الناس ويؤدوا مناسكهم، 
فنحن  ذلك  ومع  لإلثارة،  فيه  مجال  ال  اآلخر  ال�سيء  الحج،  هو  هذا 

نتناقش، ونقبل كل النصائح والتوجيهات، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.
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لةمةئبلخلةسيدةخسعةدةخبوسيف:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

أوال عزاؤنا واحد في ضحايا هاذ املوسم، نثمن املجهودات فتدبير 
ما يقرب من 65 رحلة فعال ليس باألمر السهل، لكن كون الحج عبادة 
مرتبطة بالسلوك اإلنساني يبقى لها نصيب من اإلثارة في كل مرة وكون 
وما  كذلك،  القطاعات  من  مجموعة  بين  التقائية  هي  العبادة  هذه 
املشكل الوكاالت والتنقل خاصة عنا ببعيد يجعل تنظيم الحج بين 

الفكرة والتنزيل مسافة البد أن تحسب.

الوزير، الصمت الرسمي الذي رافق هذه األحداث جعل  السيد 
أهالي الحجاج في معاناة كبيرة، لذا نطالبكم السيد الوزير بمحاولة أو 
السعي كما عهدناكم إلى خلق نموذج تديني مغربي يكون عنوانا لتدين 
مغربي بالنسبة للحج، لجان ميدانية للمتابعة، مخاطب رسمي معروف 
عند الحجاج حينما إذا وقعت أي أمر من األمور في الحج، ثم تجديد 
املؤطرين في كل موسم، ألن مسألة اإللف تضيع مجموعة من الواجبات 

التي يجب أن يقوم عليها املؤطر تجاه الحجاج، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

نعم السيدة النائبة املحترمة، ولكن غير انتافقو راه الحج كيتوقف 
على هداك اللي كيم�سي يحج، أوال كنعاود من هاذ املنبر كنطلب الحجاج 
اللي بغاو يحجوا يعتانيو بالتوعية اللي كتوقع ليهم طيلة شهور السنة، 
باش يم�سي عارف اشنو غادي يدير، ما�سي حتى لتما ثم أنه يصبر لحكم 
ربه ويحتسب هذا هو، من غير هاذ ال�سيء هذا راه نتنافقو فيما يتعلق 

بالحج، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن ضعف املردودية 
املالية لعقارات األوقاف للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة مشكورين.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخعلميخبيمةني:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

تؤكد اإلحصائيات املتوفرة أن نسبة كبيرة من مستغلي عقارات 
األوقاف ال يلتزمون بأداء املستحقات الشهرية، في الوقت الذي تكلف 
فيه عملية اإلصالح والصيانة ديال هاذ العقارات مبالغ كبيرة تفوق 
مردوديتها. ما هي التدابير التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة لتحصيل 
الديون املتراكمة على مستغلي عقارات األوقاف؟ ثم هل هناك من تفكير 

في تفويت تدبير واستغالل العقارات األوقاف للقطاع الخاص؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

السيدة النائبة املحترمة، غير وارد تفويت األوقاف ألن هذه واحد 
املؤسسة ديال إمارة املؤمنين وعندها تقاليد مغربية، وإذا كان �سي نقص 
في تدبير وزارة األوقاف فنحن مستعدون للتذاكر فيه، وثم إنه قد أن�سئ 
مجلس أعلى ملراقبة مالية األوقاف ما كيقومش غير بالحسابات،كيقوم 
كذلك بمراقبة الكيفية ديال التسيير وكيعطي يعني كيرفع التقرير إلى 
أمير املؤمنين في هذا الصدد؛ فيما يتعلق بقضية الديون عندنا فقط 
%2ديال املتأخرات؛ فيما يتعلق بالنمو عندنا 3.69 مثال ما بين 2013 
و2014؛ فيما يتعلق بالقضية ديال األوقاف عندها واحد الخصوصية 
عندها يمكن ما كتساعدها�سي وأنها ال تخاطر، ما كتديرش املخاطرة 
كتم�سي غير لألمور اللي هي مضمونة فاش كتدير االستثمارات ديالها، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة وال السيد النائب من 
فريق العدالة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةسال6خبالجي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شكرا السيد الوزير على هذه املعطيات التي تفضلتم بها، عادة ينظر 
إلى عقارات األوقاف بأنها ينبغي أن تكون بأثمان يعني بسيطة وينظر إليها 
من جانب املجتمع نظرة اجتماعية أكثر مما ينظر إليها نظرة اقتصادية، 
فتقديرنا هو من أجل الرفع من هذه املردودية مع تنويهنا بما تم من 
إصدار مدونة متطورة عامليا ومجلس أعلى للمراقبة، هو نوع من التوعية 
واملسؤولية  الديني  ويعني دورها  األوقاف  بأهمية  للناس  والتحسيس 
في  املتقادمة  األثمنة  تحيين  على  العمل  ثم  األداء،  عدم  في  الدينية 
األرا�سي الفالحية وفي األكرية، ثم كذلك إذا أمكن صحيح التفويت 
ال يجوز، ولكن هناك املعاوضة أسلوب املعاوضة من أجل يعني اللي 
منصوص عليه فقهيا من أجل اقتناء عقارات أخرى أو مقتنيات أخرى 
التي تكون أكثر مردودية، وأعتقد أنكم ما قمتم به في هذه املدة كان ينوه 

به وهو جيد ولكن نريد املزيد.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم هل من تعقيب إضافي؟ 
الكلمة تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخرضولنخزيدي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

تفاعال مع هذا السؤال، صحيح أننا نقر جميعا بأن هناك هزالة 
في املردود املالي لهذه العقارات التابعة لوزارتكم، وأكيد أن مجموعة 
من املدن بما فيها الدار البيضاء وخصوصا عمالة عين السبع-الحي 
التي  األحياء  أحد  باعتباره  الشريف  وبالضبط درب موالي  املحمدي 

تعيش الهشاشة.

السيد الوزير، نقترح مجموعة من اإلجراءات من أجل الرفع من 
بهذه  أوال  املرتبطة  اإلشكاالت  من  مجموعة  هناك  املردودية،  سقف 
املحالت املعدة للسكن أو للتجارة إما آيلة للسقوط وإما تعرف مجموعة 
من التصدعات، هناك أيضا األثمنة يجب مراجعة األثمنة، أنا كنأكد 
أيضا على موضوع املعاوضة وبالتالي هذه اإلجراءات من شأنها أن ترفع 

املردودية ديال مثل هاذ العقارات، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

ما ذكرتموه  في  املعامالت  بل آالف  بمئات  تقوم  األوقاف  مديرية 
السيدان النائبان، وإذا كانت اقتراحات خاصة بأمر معين فنحن على 

استعداد للنظر فيها، شكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول تحسين وضعية 
القيمين الدينيين باملساجد للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةسيمو:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

الوزير، ال زلنا نطالبكم بتسوية وضعية ما بقي من هاذ  السيد 
الناس اللي هما قيمين على املساجد؛ املنظفين واملؤذنين واألئمة، في 
الوقت اللي كنتظرو ناس آخرين يتزادو شوية في السقف ديال التعويض 
ديالهم، كنشوفو املنظفين باقي ما تسواتش الوضعية ديالهم كالتغطية 
الصحية والرفع من ديك األجر ديالهم، وكذلك كنا تكلمنا معكم باش 

تلزموا على بريد املغرب اللي عندكم معاه واحد اتفاقية باش يعمل واحد 
البالصة في خميس بني عروس، يقرب نقطة االستخالص لهاذ األئمة 
عندهم تكلفة باش ينتقلوا من القصر الكبير وال العرايش، واتفقنا على 
أساس باش تعطيو التعليمات ديالكم ولحد اآلن باقي ما كاينش �سي 

حاجة فهاذ اإلجراء.

الهزمري  منكم مسجد سيدي  طلبنا  كنا  الوزير،  السيد  وكذلك 
بالقصر الكبير معلمة عن قصراوة ونفتخر لحد اآلن السيد الوزير، ما 
شفنا�سي �سي إجراء على أرض الواقع باش يسرعوا بالبناء أو بإعادة بناء 
ديال هاذ املسجد، وبالنسبة لبعض املساجد السيد الوزير، كنشوفو 
أساتذة السيد خارج السلم وكيصلي الخطبة مع العلم واحد آخر عندو 
اإلمكانية باش يصلي وما جبر�سي املسجد خاصكم تعاودو النظر فهاذ 
ال�سي، وكذلك هاذ املؤذنين واألئمة جاوا ما�سي عاد اليوم في املدينة 
واحد اللي ساكن هنا كيعطيوه املسجد اللي خارج بواحد بغينا تقربوا 
املسافة لهاذ الناس وترحموهم وتساهموا في االستقرار ديالهم، بحال 
التعليم اإلمام غيتبدل مع إمام، املؤذن بغا يبدل مع املؤذن، املنظف 
بغا يبدل، ما يبقى �سي الفجر وهو مسكين يقطع 3 ديال الكيلومترات 
وال 4، بغينا نسهلو املأمورية باش حتى هما يعيشو العيش الكريم كسائر 
الناس وهللا يجازيكم بخير وهاذي أفكار كنعطيوها لكم باش تستأنسو 

بها...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الوقت ديالكم. تفضلوا  النائب املحترم، استوفيتم  شكرا السيد 
السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

معانا  جبتك  كنت  لو  تمنيت  املحترم،  النائب  السيد  لكم  شكرا 
تساعدنا فهاذ املشاكل نحلوها، ألنها دقيقة فعال. فيما يتعلق بالحركية 
ديال األئمة مشكل كبير الحمد هلل نقصات اآلن كثير، فيما يتعلق بأنهم 
هاذ  تقريبا  البريد  طريق  عن  ديالهم  املكافآت  يتلقاو  يعني  يتخلصوا 

املسألة تقريبا قربات 100%.

فيما يتعلق بحاالت خاصة ديال املساجد هاذي نقولها نذاكرو فيها 
إن شاء هللا فيما بيننا، يعني أما قضية أنه قضية الخطبة وال غيرها 
تكون يعني مسألة ديال الشغل هذا ما خدامش وهذا خدام هاذي 

مسألة صعيبة، يعني ما نقدر�سي ندخلو فهاذ القضية، شكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ما  النائب،  السيد  عندكمش  ما  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
كاينش تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي متعلق بقرار رفع تكلفة 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الحج  مناسك  أداء 
املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

مشكورين.
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لةمةئبخلةسيدخحمصورخملبةركي:

لةسيدخلة ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

فوجئ الحجاج املغاربة لهذه السنة وبدون سابق إعالم بقرار الوزارة 
القا�سي بتخفيض املبلغ املتبقى للحجاج، وما خلفه من استياء عميق 
لديهم، األمر الذي دفعنا للتساؤل عن أسباب هذا القرار املفاجئ؟ وملاذا 
تأخرت الوزارة في الكشف عن هذا املبلغ لتمكينهم من تدبير أمورهم في 

أحسن الظروف؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

شكرا السيد النائب املحترم، صدرنا بالغ قلنا فيه بأن السبب ديال 
نقص هداك فلوس الجيب اللي كنا كنردوهم نقصنا منها 4 آالف درهم 
و45 درهم بسبب أن الريال السعودي ملا علمنا بنك املغرب في شهر 
مارس، الكلفة ديال الحج علناتها اللجنة امللكية ديال الحج في دجنبر، 
ومن بعد كيجينا حتى كيقرب الحج بنك املغرب كيقول لنا شنو هو 
الصرف، هاذ العام بكيفية خاصة من قبل ما عمرنا كنتفاجأو، كان 
داك�سي مسألة سنتيمات، تفاجأنا أن هاذ الزيادة كلفات 4 آالف و45 
درهم، هذا هو السبب ال غير ودرنا بهذاك ال�سي واحد اإلعالن، ولذلك 

ما�سي �سي مسألة اللي هي فاجأنا بها وكنا كنعرفوها أو ال ال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

لةمةئبخلةسيدخحمصورخملبةركي:

أوال السيد الوزير، نحن ال ننكر املجهودات التي تقوم بها وزارتكم 
املوقرة، لكن ننقل لكم بعض الشكايات التي تردنا من طرف الحجاج، 
حيث أن هذا املشكل خلق لديهم مشكل في تدبير أمورهم املالية في الحج 
لهذه السنة. ولكن نلتمس منكم السيد الوزير، أن املصالح الترابية 
ديالكم عبر ربوع اململكة أنها مستقبال تبلغ الحجاج املغاربة في الوقت 
املمكن اللي يمكن للحجاج تدبير أمورهم املالية في أحسن الظروف قبل 

عملية الحج، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين �سي تعقيب إضافي؟ نمر سؤال 
موالي، هناك ثالثة أسئلة لها وحدة املوضوع وكلها تنصب حول موضوع 
الحادث املأساوي الذي عرفه موسم الحج لهذه السنة. لذا سنعمل على 
طرحها من لدن السيدات والسادة النواب املحترمين ثم االستماع إلجابة 

موحدة عنها من لدن السيد الوزير املحترم. السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلاحجوجي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، لقد عرف موسم الحج لهاته السنة حادثا أليما، أدى 
إلى وقوع وفيات في صفوف الحجاج املغاربة، بسبب التدافع الذي وقع 
في مشاعر منى. إذن ما هي التدابير واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في 

هذا الصدد؟ شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، سؤال موالي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة 

مشكورين.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخلبنخيميى:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

عرف موسم الحج لهذه السنة الحادث املأساوي للتدافع بمنى، 
نود أن نسمع من السيد الوزير الطريقة التي تم تدبير بها هذا امللف، 
خاصة فيما يتعلق بالتأخر في اإلخبار؟ ومد قنوات التواصل التي تساعد 

الحجاج على معرفة ما يحصل؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، سؤال ثالث وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

سالم هللا على من في القاعة املوقرة، في ذات املوضوع السيد الوزير 
املحترم، نسائلكم عن تقييمك ملالبسات فاجعة منى؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

عندما  املوضوع،  بهذا  املهتمين  النواب  والسادة  للسيدات  شكرا 
املواطنين  بحياة  األمر  يتعلق  عندما  جميعا،  نعلم  كما  األمر  يتعلق 
واملواطنات، فإن املسألة في هذا البلد تتعدى الشأن الحكومي، وتصبح 
أمانة يتوالها أمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصرة 
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هللا، وكذلك وقع، وقع ما بين 24 شتنبر الذي وقع في ذلك الحدث وما 
بين 15 أكتوبر عندما تقريبا علمت الحصيلة بالنسبة للحجاج املغاربة. 
في كل يوم منذ ذلك اليوم األول كان يصدر بالغ إما عن طريق الديوان 
امللكي، وإما عن طريق وزارة الخارجية وإما عن طريق وزارة الداخلية، 
وعن طريق سفارة املغرب في اململكة العربية السعودية، فطبعا فوجئ 
الجميع وأول من فوجئ البلد الذي وقع فيه ذلك الحدث، وهو حدث 
جلل بحجمه وبوقائعه، فلذلك لم يكن باإلمكان وقد صدر منذ البداية 
بالغ من الديوان امللكي يقول بأن الوفيات التي سيعلن عنها ال بد أن 
وقعت  طبعا  الوفاة،  إثبات  من  القانونية  للشروط  خاضعة  تكون 
اإلشاعات، من مات وعدد املوتى، لكن الذي وقع الحصيلة اآلن هي 42 
من الوفيات تم التعرف على 41، تبقى سيدة لحد اآلن مفقودة، ثم كان 
5 من الجرحى توفي منهم اثنان يدخالن في 42، وبقي 3 في العناية املركزة 
إلى اآلن، البعثة املغربية قامت بما لم يقم به أحد، بشهادة السلطات 
السعودية ليل نهار، ذلك برئاسة السيد رئيس وفد الحج، السيد وزير 
اإلقتصاد واملالية، ثم بعد ذلك بإشراف اللجنة امللكية التي أرسلت 
وتمثل وزارة الخارجية والداخلية واألوقاف والشؤون اإلسالمية، وتحت 
إشراف السيد سفير صاحب الجاللة هنالك، قامت بعمل دقيق ليل 
نهار في املستشفيات وفي األماكن التي يودع فيها املوتى، حتى حصلت 
وذلك  تقريبا،  الوحيدة  الكاملة  الحصيلة  أنها  وأظن  الحصيلة  هذه 
الصعبة  األشياء  من  عدد  باستعمال  النووي،  الحمض  باستعمال 
الدقيقة للتعرف على األشخاص في تلك الحاالت التي بعضها مشوه في 
غاية التشويه. لذلك فنحن نتألم ونألم ونبكي، ولكن الذي وقع لم يكن 
فيه أي تفويت وأي تفريط وأي عمل حكومي فكان يعني مسيرا من أعلى 
مستوى في البلد كما علمنا ذلك كل يوم، يعني وكالة األنباء، وكالة أنباء 
املغرب العربي أصدرت 16 بالغ إلى اآلن، كلها هي عندي، اآلن إيال بغيتو 
نعطيها لكم، أنتم تبعتوها، فلذلك هذا األمر لم يكن فيه أبدا أي تفريط 
بشهادة الجهات السعودية وبالحصيلة التي توصلنا إليها الحمد هلل أننا 

عرفنا كل من أصيب في هذه الكارثة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

األصالة  لفريق  األول  التعقيب  تعقيبات؟  الوزير،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلاحجوجي:

شكرا السيد الوزير املحترم، حنا تنعرفو املجهودات اللي تتقومو بها 
منذ أن تحملتم مسؤولية هذا القطاع، ولكن السيد الوزير املحترم، 
حنا يغينا نعرفو كمغاربة عن األسباب التي أدت ال نتذاكر في املسطرة 
واإلجراءات، تنعرفو على أن سيدنا نصره هللا يهتم بجميع املغاربة، وأن 
كل مغربي مغربي عزيز على سيدنا، واتخذ ما يجب اتخاذه. ولكن أال 
تشاطرني الرأي في القول على أنه كان ال بد من أخذ بعض االحتياطات، 
ولكن  الصدد،  هذا  في  الوزير  السيد  املسؤولية  تنحملكومش  ما  أنا 

بصفة خاصة أتوجه إلى وكاالت األسفار، وكاالت األسفار التي تتعاقد مع 
زبنائها بمقت�سى عقد، ولكن في غالب الحيان تلك العقود ال تحترم ال من 
حيث العناية وال من حيث التأطير، والشك السيد الوزير لو أنه احترم 
التوقيت واتخذت كافة االحتياطات ملا وقع ما حدث ألنه هذه مسؤولية، 
العقد شريعة املتعاقدين، أنت مسؤول عليا باش تأطرني، مسؤول عليا 
باش تسكني، يعني لن أقبل أن أسكن بعيدا، لن أقبل أن يقع تفريط...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم. التعقيب الثاني للفريق 
املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

مشكورين.. امليكرو عفاك.

لةمةئبلخلةسيدةخنعيملخلبنخيميى:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، حنا ما كنشككوش في املجهودات اللي تتقوم بها كل 
القطاعات القطاع املعني وكل الجهات فهاذ املجال هذا، ولكن بما أنه 
حنا ما كناش ما كانش يمكن نتنبأو بالحدث، إذن التعامل معه ال بد 
كان فيه أخطاء، وبالتالي هاذ األخطاء عوض ما نغطيو عليها نحاولو 
الرأي  إخبار  في  التعامل  في  أنه اإلرتباك  بين األخطاء  نتداركوها، من 
العام، بمعنى أننا توصلنا باألخبار من الخارج قبل ما نتوصلو باألخبار 

من الداخل.

النقطة الثانية كانت بزاف ديال املصادر اللي كتعطينا الخبر من 
داخل البالد ومن خارجها، وزارة األوقاف ما توصلنا حتى ب�سي بالغ منها، 
ولكن كنتفهمو بأن هاذ األمر ما كيعنيش غير وزارة األوقاف، كذلك 
أشنا هو املوقع ديال البعثة الرسمية، إيال كانت كتم�سي غير تدوز �سي 
أيام، راه هادوك أموال دافعي الضرائب، حتى هي كتحمل مسؤوليتها 
أنها تتبع املصير ديال الحجاج املغاربة، وفي النهاية كانتظرو املصير ديال 
الضحايا، كنترحمو على املتوفين وكنتمناو الشفاء اللي باقيين على قيد 
الحياة، ولكن ال بد من التتبع، ما�سي املغربي مات ما عندو حتى �سي 
قيمة، املغربي راه عندو قيمة وانتما شفتو بعض الدول كيفاش كرمت 
املوتى ديالها وكيف تعملت لهم حتى استقبال رسمي، إذن كنتمناو من 

السيد وزير األوقاف كمعني يمكن بطريقة غير مباشرة أنه يتبع...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم السيدة النائبة، تعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار، 
تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

شك لخةكمخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،



عدد.9–26.محرم.1437  )09.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملانمن6  

جوابكم محمود ونترحم على من ق�سى هللا أجلهم هنالك، داعين 
للجميع باملغفرة والرضوان، ونثمن عاليا التوجيهات امللكية السامية، 
ونقر ونعتز بالعمل الذي تؤديه البعثة امللكية. في حقيقة األمر هذا قضاء 
وقدر، ونظرا لهالته بقي املغاربة مشدوهين، يترقبون بين الفينة واألخرى 
أخبارا، وذلكم ما توصلنا إليه من خالل البالغات املسترسلة، ولكن مع 
ذلك ال بد أن نعيد النظر في طريقة تواصلنا مع األهالي ومع العائالت ومع 
الجميع، وهذا الدور ال يقتصر على الوزارة املوقرة، ولكن هذا يهم عمل 
الحكومة جميعا، ونحن إذ نقدر جهود هذه الحكومة ونعتز بها نأمل أن 

تتضاعف هذه الجهود حتى يطمئن الجميع، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق العدالة والتنمية.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبنخلةعيسةويل:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

نحن أيضا نثمن مجهودات الوزارة، لكن اسمحوا لي السيد الرئيس 
أن أقول أن هذه املجهودات ما زالت تختزل في الجانب املادي للحج، 
يعني كيف يرمي الحاج وكيف يطوف وكيف يهدي؟ املطلوب اليوم أمام 
هذا الكم الهائل من الحجيج هو التأطير األخالقي والتأطير التربوي الدائم 
واملعمق، ثم إخضاع هؤالء الحجاج على امتحان أو اختبار يؤهلهم أو ال 
يؤهلهم وإخضاعهم حتى إلى دورة استدراكية خصوصا وأن الحج اليوم 
أصبح يخضع اليوم للقرعة والقرعة تعطي مهلة لسنة يعني نقدرو حنا 

نشدو حتى سنتين إذا كان في صالح حجاج بيت هللا الحرام، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

نضيف واحد املسألة أن جميع اللي توفاو راه تدفنوا في قبر لكل 
ديال  األغراض  ثم  عليه،  االطالع  يمكن  اسمه  وله  رقمه  له  شخص 
جميع املتوفين توصلت بهم العائلة، ثم الشواهد ديال الوفاة راه كلها 
تصاوبات من الجهات السعودية، وكاين بعض اإلجراءات فيما يتعلق 

على مستوى السفارة راه كتكملها.

فيما يتعلق بقضية السيدة املحترمة، مدى بنا ولكن هاذ مسألة 
الحج راه مختلفة، يعني اللي بغى يحج وبغى يم�سي باش يأدي اسمو هو 
اللي خاصو يهتم، طبعا كاين بعض الدول كدير االمتحان، حنا بعاد 

شوية على ديك التربية وعلى ديك الثقافة، لألسف وال ما�سي أسف، 
على كل حال يعني عالش اللي بغى يحج راه كاين حج، هاذ الحج راه ما�سي 
�سي حاجة، ما�سي سفر ما هو حتى �سي حاجة، هو تم�سي يقبل ليك هللا 
الكريم صراحة  القرآن  في  املشاعر كيف عشتها، وكاين  تعالى هذيك 
هي  تكون  اللي خاصها  األمور  بعض  األخرى  العبادات  بخالف جميع 
كتأطر نفسية داك الحاج، خاصنا نهتمو بهاذ ال�سي هذا وما نذاكروش 
على هاذ القضية د الحوا�سي ديال الحج، ومع ذلك حاسبونا في أمور د 
املاديات، ولكن ما�سي هي األساس كيما قلتي، ما�سي هي األساس، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال موالي عن تقييم عملية تنظيم وأداء 
بعثة الحج لهذا املوسم للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 
الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم، السيدة النائبة املحترمة 

تفضلوا مشكورين.

لةمةئبلخلةسيدةخصبةحخلملمصوري:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هو تقييمكم لتنظيم وأداء بعثة الحج لهذه 
السنة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا،الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

شك لخلةسيدةخلةمةئبلخلملحت9حل،

في كل موسم كنديرو واحد التقييم، ما زال ما درناهش بالنسبة 
لهاذ السنة ألن عاد رجعو، رجعو منهكين تماما، ثم هاذي مناسبة باش 
نجاوب بشوية على السؤال ديال آشنو الدور ديال هاذ البعثة؟ هي أنها 

تعمل ليل نهار وكيرجعو منهكين تماما.

فيما يتعلق بقضية منى، هاذ العام زادتهم راه هللا تعالى بوحدو هو 
اللي عارف آشنو، ثم كاين بعض الشهود هو رئيس الوفد الرسمي للحج، 
وكاين السفير ديال صاحب الجاللة تما عارف هاذ البعثة ما كيمشيوش 
يتفججو ما كيمشيوش يديرو السياحة،كيمشيو يديرو واحد العمل 
جبار، لذلك التقييم ديالنا هو أنه عادي، إذا دخلنا العناصر اللي قلناها 
أنه دائما كتوقع نفس ال�سي بمعنى كاين دائما اللي كيديو الفتات ديال 
االحتجاج من هنا، كاين اللي كيجمعو التوقيعات كيعرفو كيظنو باللي 
ما كنعرفهومش شكونا هما ضد الوزارة إلى غير ذلك... الحج كيما كان 
في تاريخ اإلسالم كان واحد املوسم ديال فيه �سي شوية ديال الفتنة، 
في تاريخ اإلسالم كلو، الحمد هلل غير املهم هو أننا نعرفو شكون اللي 

كيديرها، شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا.

لةمةئبلخلةسيدةخصبةحخلملمصوري:

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

طرحنا هذا السؤال ألن الحجاج صادفتهم في موسم الحج عدة 
مشاكل، ابتدأت بتخفيض املبلغ املتبقى للحجاج إلى 2856 درهم بسبب 

ارتفاع الريال السعودي مقارنة مع السنة املاضية:

أوال: كانت هناك انتقادات كثيرة من طرف الحجاج املغاربة لبعثة 
الحج سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى التأطير؛

لرعاياه  السامية  العناية  إطار  في  املولوية  االلتفاتة  نسجل  ثانيا: 
األوفياء من خالل لجنة ملكية عقب فاجعة منى التي أدت إلى استشهاد 

39 حاجا رحمهم هللا وتقبل منهم؛

ثالثا: إمكانية سحب االختصاص املتعلق بالوكاالت السياحية إلى 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اعتبارا أن هذه املهمة دينية ليست 

سياحية وأن يكون اختيار الوكاالت حسب دفتر التحمالت، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزير، تفضلوا مشكورين.

لةسيدخأحمدخلةتوفيق،خوزي خلألوقةفخولةشؤونخلإلسالحيل:

هو خالفا ملا يظن، حنا لو كان لقينا الوكاالت تدي الثلثين والوزارة 
تدي الثلث، عالش؟ ألن حيت كيوزعو بيناتهم كتجيهم 40، 60، 70 
كيمكن يتهالو في الحجاج أكثر، لكن هاذ التشكيات هاذي راه دائما 
تنتعملوش  ما  حنا  الوزارة  التحمالت  دفتر  واحد  كاين  أنه  مفروض 
مباشرة مع الوكاالت، وزارة السياحة هي اللي كتعامل معها ولكن فعال 
ما  دائما، غير  الحج  يعني موسم  أننا  ديال  القضية هاذي  كاين هاذ 
نبغيش ما نبغيش أنه يتأثر �سي حد في هاذ الغرفة وأبرئها تبرئة تامة 

بناس كيمشيو مسبقا باغيين يعني ينتقدو في غير محله، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع العدل والحريات، عدد األسئلة املدرجة 
ثمانية بعدما تم سحب سؤال رقم 18 من طرف فريق التجمع الوطني 
املنفعة  مفهوم  حول ضبط  القطاع  هذا  في  األول  السؤال  لألحرار، 
العامة في قانون نزع امللكية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين، 

فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةحي:

السيد الوزير، كنعاود نطرحو مرة أخرى املوضوع د نزع امللكية 
من أجل املنفعة العامة، وخاصة وأن هاذ املسطرة تستعمل استعمال 
مجحف في كثير من الحاالت، فلهذا تنطلبو منكم تحدد لنا املعايير 

إلعمال هذه املسطرة في مواجهة امللكية املضمونة دستوريا؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

حض لتخلةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخلةمولب،

بالفعل كما تفضل السيد النائب فإن امللكية مضمونة دستوريا، 
ولذلك ينص الدستور على أنه ال يمكننا نزع امللكية إال في الحاالت ووفق 
املطبق  حاليا  املوجود  القانون  القانون،  عليها  ينص  التي  اإلجراءات 
القانون أصبح قاصرا عن التما�سي مع كافة املستجدات والتطورات، 
ولذلك فإن وزارة التجهيز هي املخولة وفق املخطط التشريعي للحكومة 
لبلورة نص جديد. ومع ذلك وبما أن السؤال تم توجيهه إلى وزير العدل 
والحريات فإنني أؤكد أن شرط املنفعة العامة هو مناط نزع امللكية يدور 
معها وجودا وعدما، إذا كان شرط املنفعة العامة مفهوما مرنا ومطاطا 
فإنه يخضع لرقابة القضاء التي تعد ضمانة حقيقية ملنزوعي امللكية 
ملا تخوله من حماية أكيدة لهم ضد االنتهاكات التي قد تمس امللكية 
الخاصة في إطار دعوى اإللغاء أي إلغاء مقرر املنفعة العامة إذا لم 
يكن له أساس، أو دعوى تعويض إذا كان التعويض املقترح غير مالئم 
وكذلك الدعوى الرامية إلى وقف االعتداء املادي إذا لم تسلك املساطر 
القانونية املعتمدة. اجتهاد محكمة النقض استقر في عدة قرارات على 
أحقية القضاء في تقييم مفهوم املنفعة العامة واملوازنة بين الفوائد التي 
سيحققها املشروع املزمع إنشاؤه واملصالح املتعارضة، ويمكن في ذلك 

الرجوع إلى عدة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نعطيو الكلمة تعقيب السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةحي:

متجاوز،  أصبح  القانون  هذا  أنه  العترافكم  الوزير  السيد  شكرا 
ولكن ما أصبح متجاوز أيضا هو هاذ االنتظار من طرف وزارة التجهيز في 

تقديم قانون جديد لتجاوز هاذ االختالالت.

في تصاميم  والقانون كيفاش  الحق  في دولة  الوزير، حنا  السيد 
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التهيئة يعني قطاعات إدارية كتوضع التصاميم، والجماعات املحلية 
كتحمل الوزر والعبء املالي ديال واحد القرار اللي هو تصاميم التهيئة 
اللي ما شاركت�سي فيه أو ما سمعو�سي لرأيها فيه، وهنا كاين واحد العدد 
كبير من الجماعات مطالبة باش تأدي مبالغ كبيرة لقرارات ما�سي هي 
اللي اتخذتها، كذلك كاين واحد املجموعة من املشاريع والحمد هلل يعني 
األشخاص  هادوك  ما كتعوضش  والحكومة  اإلدارة  ولكن  البالد،  في 
املنزوعة ملكيتهم، ناخذو أي مشروع عمرو التعويض ما جا في الوقت 
املناسب ولو مشروع واحد اللي التعويض جا في الوقت املناسب، هذا 
ناتج أن الحكومة ما عندهاش اإلمكانيات الكافية وفي الوقت املناسب، 
وبالتالي كنطالبوهم السيد الوزير كنطالبو الحكومة أنه يكون واحد 

الصندوق...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين عن فريق العدالة والتنمية.

لةمةئبلخلةسيدةخسعةدخبوةعيشخلاحج لوي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

ضبابية مفهوم املنفعة العامة يكون أحيانا مدخال لتهرب اإلدارة من 
احترام ما صاغه املشرع بل تلجأ أحيانا إلى تفويت هذه العقارات نموذج 
مدينة الشرافات إقليم الفحص-أنجرة، هزالة التعويض إشكال كبير 
نقترح إسناد مهمة الخبرة العقارية لشخص معنوي يكون بعيد عن 

الضغوط اإلدارية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير في ثواني.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

أشير إلى أن الدولة وكذلك اإلدارات املعنية بنزع امللكية ال يمكنها أن 
تحوز العقارات املنزوعة إال إذا قامت بإيداع املبالغ، اللهم في الحالة التي 
يكون هناك منازعة، في حالة املنازعة فين تيمكن يكون تأخر وهذا واقع 
جدا، ضبابية املفهوم هذا موضوع فعال كاين، إنما كما قلت يخضع 
للرقابة القضائية وقلت بأنه ينبغي مراجعة هذا في إطار القانون أو 

املشروع الذي تشتغل عليه وزارة التجهيز، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم السيد الوزير، السؤال املوالي عن مصير دعاوى ثبوت 
الزوجية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيملخحقمع:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

السيد الوزير، نسائلكم عن مصير دعاوى ثبوت الزوجية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائية املحترمة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

السيدة النائبة، بالفعل العديد من املواطنين واملواطنات ما زالوا 
يلتجئون إلى املحاكم قصد القضاء بثبوت سماع الزوجية، وعددهم 
طبعا باآلالف، هناك مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس 
باملجلس وأحيل على هذا املجلس  املستشارين تمت املصادقة عليه 
املوقر وهو اآلن بين يدي لجنة العدل والتشريع، والذي ننتظره هو أن 
تتفضل لجنة العدل والتشريع بمناقشة هاذ املقترح وبالنسبة للوزارة 
ُم هذا املقترح، وتريد أن يتم املصادقة عليه من طرف املجلس  َدّعِ

ُ
فإنها ت

املوقر وسنكون سعداء ألنه سيحل يعني آالف يعني العالقات الزوجية 
التي لم توثق إلى حد اآلن، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيملخحقمع:

السيد الوزير املحترم، أنتم تعرفون جيدا السبب في تأخير خروج 
فعال  الدعاوى  ألن  وزارتكم صامتة؟  بقيت  ملاذا  ولكن  املقترح،  هذا 
تتهاطل على أقسام قضاء األسرة بدعاوى ثبوت الزوجية، الخاسر األول 
هو املواطن ألنه يؤدي على املقال بصندوق املحكمة، يؤدي األعوان 
القضائيين وفي األخير أقسام قضاء األسرة تعينه في جلسة وتق�سي 
بعدم قبول هذه الدعاوى. أخ�سى سيدي الوزير، أخ�سى أنه عند خروج 
النظام األسا�سي للقضاة أن يدخل هذا في باب الخطأ الجسيم الذي 
يمكن أن يوقف القضاة، رجائي أن تعملوا على البث في هذه املسائل 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

السيدة النائبة املحترمة، التشريع هو مسؤولية الجميع مسؤولية 
الحكومة ومسؤولية أيضا السيدة النائبة والسادة النواب، فإذن كان 
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النواب  السادة  وغيرة  غيرتك  على  أؤكد  أنا  النائبة،  السيدة  بإمكان 
والسيدات النائبات على العالقات الزوجية أنك تقومي بوضع مقترح 
قانون إيال حنا قلتي بأننا فرطنا، ومع ذلك املقترح موجود السيدة النائبة 
وأنتما ممثلين في مكتب اللجنة وجميع الفرق في مكتب اللجنة، ونحن 
لسنا مسؤولون عن تخلف اللجنة عن املصادقة على هذا املشروع، 
وقلت بأننا سندعم يعني هاذ املقترح ونرجو أن يخرج إلى الوجود يعني 

اليوم قبل الغد، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن اختالالت في تدبير 
والسادة  للسيدات  والحريات  العدل  بوزارة  البشرية  املوارد  ملف 
النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يتداول الرأي العام الوطني في اآلونة األخيرة مسألة االختالالت في 
القطاع  في هذا  العاملون  البشرية، حيث استنكر  املوارد  تدبير ملف 
الكيفية التي تمت بها التعيينات في اآلونة األخيرة. لذا نسائلكم السيد 
الوزير، ما هي حقيقة هذه االختالالت التي أثيرت بخصوص تدبير هذا 

امللف؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

باطلة  باتهامات  يتعلق  سؤالكم  موضوع  املحترم،  النائب  السيد 
تصدر بين الفينة واألخرى من قبل بعض التمثيليات النقابية، السبب 
يسخط  أحدهما  ر�سى  القطاع  في  ممثلتين  نقابتين  بين  الصراع  هو 
األخرى، لذلك فإن عملية االنتقاء ملسؤولي كتابة الضبط والتي مرت 
في ظروف جيدة، ال تشوبها أي شائبة أسفرت عن نجاح بعض منتسبي 
إحدى النقابات وهذا أثار حفيظة النقابة األخرى، وأصدرت بيانا ظاملا 
تتهم فيه مدير املوارد البشرية بمماألة النقابة التي يهمها األشخاص 
الذين تم انتقاء بعضهم. أؤكد أن ذلك كله غير صحيح، وأنه ال أساس 
له وأن الوزارة أصدرت بالغا في املوضوع، فندت فيه كل تلك االتهامات، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، هذا الجواب الذي تعترفون فيه 
بما ال يترك مجاال للشك على أن وزارتكم تصر على عدم االستجابة 
للمطالب ديال موظفي املحاكم واإلدارات املركزية التابعة للعدل بغرض 
املس بمصداقية املنظمات النقابية التي تحاور باسمهم، وهو في نظرنا 
توظيف سياسوي ملعاناة املوظفين، نتائجه اليوم هي املس بمصداقية 
املرفق العام وتعطيل مصالح املواطنين املتعاملين مع املحاكم وإدارة 

وزارتكم في كل املستويات.. شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير في ثواني.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

نؤكد لك السيد النائب املحترم أن هاذ ال�سي اللي تتقول غير صحيح، 
وكنقول لك غير صحيح تماما، هذه مشكلة الجامعة مع الفيدرالية كاين 

هناك مماحكات إيال نجحوا 4 من هاذ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم. السؤال املوالي حول اإلشكاالت 
واالختالالت التي تعتري تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة 
االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلدارة 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة لتصحيح اإلشكاالت واالختالالت 
التي تعتري تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة اإلدارة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل هذا مشكل كبير، ولذلك نحاول 
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أن نعالجه من خالل مشروع قانون املسطرة املدنية الجديد والذي جاء 
بمجموعة من املقتضيات. السيد رئيس الحكومة وجه لنا مذكرة في 
املوضوع يوم 7 سبتمبر 2015، يعني أكتفي بإيراد بعض مستجداتها التي 
جاءت فيها، حيث يقول بأن هناك منشور يدعو اآلمرين بالصرف إلى 
املزيد من العمل على تسريع وتيرة التنفيذ من خالل جرد كل األحكام 
القضائية النهائية ورصد االعتمادات الالزمة لتغطية املبالغ املستحقة 
املرتبطة بها، يضيف السيد رئيس الحكومة بأنه سيتم اعتماد آجال 
محددة لتنفيذ األحكام من خالل إلزام اآلمرين بالصرف متى توصلوا 
بقرار قضائي نهائي بإصدار أمر بتنفيذه داخل أجل 90 يوما ابتداء من 
تاريخ التبليغ القضائي، كما أنه وفي حالة عدم توفر االعتمادات الالزمة 
أو الكافلة للتنفيذ برسم السنة الجارية، ستتم الدعوة إلى اتخاذ كل 
التدابير الضرورية لتغطية املبالغ املالية املستحقة داخل أجل أقصاه 
180 يوم أي ستة أشهر من تاريخ املصادقة على ميزانية السنة املوالية، 
واملهم هو التالي.. إيال اسمحتوا السيد الرئيس.. سيتم اعتماد آليات 
والجماعات  الدولة  الصادرة ضد  القضائية  األحكام  لتنفيذ  جديدة 
الترابية من خالل الترخيص للمحاسبين العموميين في تنفيذ األوامر 
القضائية املتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وذلك مباشرة من مبلغ 

االعتمادات ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةعزيزخلةعبودي:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، أنا متأكد على أنه مما 
الشك فيه أنكم اطلعتو على تقرير الوسيط ديال 2013 وبين مجموعة 
ديال اإلخالالت اللي هي كبيرة وعويصة جدا، منها غادي نعطي على 
أحكام  صدرت  الوطنية،  التربية  وزارة  ديال  املديونية  املثال  سبيل 
ضدها ديال مليار، ما يزيد على سنة وسنتين واملقاولين ما زال ما خذاو 
حتى حاجة وراهم متشردين وانتما على علم بهاذ ال�سي، ولكن لألسف 
أنكم تحاولون السيد الوزير. كذلك كاين هناك أطر اللي طردت وتحكم 
بالرجوع ديالها للعمل ورؤساء املصالح رفضوا وكل�سي كيشوف ال حق 
اللي يدافع واللي يقول أودي على أن هاذ ال�سي منكر خاصو يدار لو حد، 
السيد  املهمة وكنتاسف  بهاذ  البالد كيقوم  فهاذ  وال حتى �سي واحد 
الوزير، على أن في عهدكم وأنتما رجل قانون ويكون هاذ ال�سي كيمر 

وانتما ساكتين ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى السؤال املوالي حول إلزامية 
النواب  والسادة  للسيدات  القضائيين  املفوضين  طريق  عن  التبليغ 
املحترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السيدة النائبة املحترمة 

مشكورين.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخزلكي:

..يالحظ على أن بعض املحاكم تلزم املتقاضين واملحامين بالتبليغ 
عن طريق املفوض القضائي على الرغم من ما يتيحه قانون املسطرة 
السيد  للتبليغ، عن هذه اإللزامية نسائلكم  املدنية من طرق أخرى 

الوزير املحترم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

شك لخلةسيدةخلةمةئبل،

37 من قانون املسطرة املدنية يجعل من  الفصل  كما تعلمون، 
وكذلك  املضمون  البريد  أو  الضبط  كتابة  بأعوان  منوطا  التبليغ 
املحاكم  15 من قانون إحداث  املادة  القضائيين، وحدها  املفوضين 
أنه  القضائيين، على  التبليغ بواسطة املفوضين  التجارية تنص على 
يمكن للمحكمة توجيه استدعاء بالطرق املنصوص عليها في الفصل 37 
التي سبقت اإلشارة إليها، إال أنه من الناحية العملية هناك قلة موارد 
بشرية مؤهلة للتبليغ داخل املحاكم، وطبعا يجد السادة املسؤولون 
القضائيون أنفسهم أمام هذا الوضع، وبالتالي فإنهم يجتهدون من أجل 
ضمان النجاعة القضائية، وملصلحة املواطن رافعي الدعوى املتقا�سي 
في أن يتم الحكم في قضيته في أجل معقول، لذلك فإنهم يوجهونه منذ 
البداية الختيار مفوض قضائي من أجل التبليغ، عوض أن تبقى قضيته 
تتداول في رفوف املحاكم وتتأخر ألنه ليس هناك من يبلغها، فليس 
هناك مفوض قضائي معين من طرفه، وليس هناك عون للتبليغ داخل 
املحكمة. إذن هذا االجتهاد أنا بالنسبة لي في مثل هذه األحوال معقول 
وبالطبع ينبغي أن يتم التعاون بين املواطنين ومعهم محامون من جهة 

واملفوضون القضائيون...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

لةمةئبلخلةسيدةخرقيلخلة حيد:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شك لخلةسيدخلةوزي ،

نثمن بداية مجهوداتكم السيد الوزير الهادفة إلى إصالح منظومة 
العدالة والرقي بأداء محاكمكنا حتى تتحقق النجاعة القضائية، وهي 
مجهودات ال ينكرها السيد الوزير إال جاحد أو سفيه. غير أن التمايز 
والعمل داخل محاكم اململكة يطرح إشكاالت منها ما تفضلتم بالجواب 
عنه، فالعمل داخل محاكمنا غير موحد، هناك محاكم تلزم بتعيين 
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مفوض قضائي وأخرى ال، وكذلك هناك مجموعة محاكم ال تحترم 
21 من  املادة  أو  املدنية  املسطرة  قانون  من   37 املادتين  مقتضيات 
الوزير،  السيد  ذلك  إلى  باإلضافة  املفوضين،  ملهنة  املنظم  القانون 
في العديد من الحاالت ال يقوم املفوضون القضائيون بأداء مهامهم 

والقيام باملطلوب رغم استيفاء أجرتهم مسبقا.

إذن أقترح السيد الوزير، تفعيل منشوركم الصادر بتاريخ 3-23-
2015، والقا�سي بضرورة توحيد العمل داخل املحاكم والتنصيص 
الجزاء على مخالفتها.  وترتيب  املذكورتين،  املادتين  احترام  لزاما على 
كما أقترح أيضا أن تودع أجرة املفوضين القضائيين ضمانا للنجاعة 
بصندوق املحكمة وال تستخلص إال بعد القيام باإلجراء املطلوب طبقا 

للقانون قياسا على استخالص أجرة السادة الخبراء، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  املحترمة، هل  النائبة  السيدة  شكرا 
السؤال املوالي عن معاناة مغاربة العالم مع املحاكم املغربية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

التي تهتم بقضايا  السيد الوزير، عبرت مجموعة من الجمعيات 
املهاجرين املغاربة في بعض الدول األوروبية املجتمعة في بروكسيل، عن 
سخطها وتذمرها من عدم إنصافها من طرف املحاكم املغربية. بالتالي 
ما هي اإلجراءات السيد الوزير التي ستقومون بها من أجل معالجة هذه 

امللفات؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

من  والتشكي  بالتبرم  األمر  يتعلق  حينما  املحترم،  النائب  السيد 
أحكام القضاء، فإن وزارة العدل ومعها السلطة التنفيذية ال يسعها 
إال أن تدفع باستقالل السلطة القضائية. ومع ذلك فإنني أقول بأن 
القضاء املغربي ال يميز بين مواطنين قاطنين بأرض الوطن ومواطنين 
يقطنون خارجه، أعتقد بأن تدبير امللفات ال يؤخذ فيها بعين االعتبار 
أي معطى من هاذ املعطيات، وبالتالي فإنه إذا كانت هناك عدالة فهي 
عدالة تسري على الجميع، وإذا يعني شابتها شوائب فالشوائب على كل 

حال تكون يعني يكون لكل واحد من املغاربة نصيب منها.

النزاهة  من  املزيد  ضمان  هو  الوزارة  هاذ  مجهودات  بأن  أؤكد 
والنجاعة القضائية لفائدة كافة القضايا املعروضة ال فرق في ذلك بين 

قضية وقضية، يبقى فقط بالنسبة لوزارة العدل والحريات، أنه فيما 
يخص التدابير اإلدارية وكذلك بعض ما له عالقة ما ليس له عالقة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئ|بخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

شكرا السيد الوزير على هاذ الجواب، حنا بغينا نقولو لكم السيد 
الوزير ما بغيناش، هاذي جالية مغربية حققت واحد املكتسبات على 
مستوى الدستور املغربي، في برنامجكم كذلك أنتما الحكومي تتكلمو 
على هاذ املكتسبات، الخطابات امللكية تؤكد ذلك. حنا بغينا نقولو 
ليكم باللي أن هاذ النوع من هاذ الجالية الوقت ديالها محدود كتجيب 
كلها  ديالكم  املحاكم  هاذي  الوقيتة  وفهاذ  الصيفية  ديالها  العطلة 
تتكون عطلة، ياله امللفات التلبسية اللي تتكون، كيفاش بغيتو تقضيو؟ 
كيفاش بغاو هاذ املواطنين املغاربة املهاجرين يقضيو هاذ املآرب ديالهم؟ 
حنا كنعرفو القضاء املغري بحال واحد القاعة كبيرة نتاع االنتظار وهاذ 

السيد مزير بالوقت عندو ياله شهر...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والسادة  للسيدات  املشروع  غير  اإلثراء  تجريم  حول  املوالي  السؤال 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب أو 

النائبات مشكورين. السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

لةمةئبلخلةسيدةخءلحملخحةءخلةعيمين:

السيد الوزير سؤال من أين لك هذا؟ هذا سؤال مطلوب في إطار ربط 
املسؤولية باملحاسبة من املطالب الشعبية املتصاعدة من يشتغلون 
سواء في اإلدارة أو في السياسة أو في قطاعات أخرى، اليوم يبدأون من 
الصفر وغدا تبدو عليهم كل آثار النعمة، الناس ما زال كينتظروا في 

املغرب كيف يمكننا أن نحاصر ظاهرة اإلثراء غير املشروع؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

السيدة النائبة املحترمة، في إطار تفعيل املبادئ األساسية للدستور 
الجنائية  السياسة  إطار  في  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  منها  خاصة 
للحكومة الرامية إلى محاربة الفساد. تضمن مشروع القانون الجنائي 
نصا خاصا يستجيب ملبدأ »من أين لك هذا؟« تحت عنوان اإلثراء الغير 
املشروع، وبالتالي فإن كل موظف عمومي واملوظف العمومي بمفهوم 
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القانون الجنائي يشمل كل من يتحمل مسؤولية عمومية، بما في ذلك 

املنتخبون وحتى طبعا سيادة النائبات والسادة النواب بين قوسين، 
وإن كان السيد النائب السادة النواب والسادة النائبات ال يتصرفون 

في أموال، ولكن كل من يتحمل يعني مسؤولية عمومية، بما في ذلك 

املنتخبون، سوف يساءلون بعد توليهم لهذه املسؤولية حول ذممهم 

املالية إن عرفت أي زيادة ملحوظة غير مبررة مقارنة مع مصادر دخولهم 

املشروعة. وبالطبع سيكون املطلوب هو إثبات يعني مشروعية ذلكم 
الدخل الزائد، وإذا لم يستطع املعني باألمر أن يثبته فإنه سوف يكون 

الزائد  املال  ذلك  كل  ومصادرة  والغرامة  الحبسية  للعقوبة  معرضا 

سيعرض ذلك على حضراتكم وستقررون فيه بما يالئم وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  الوزير.  السيد  شكرا 

مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخسليمةنخلةعم لني:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شكرا للسيد الوزير على مبادرتكم إلى املالءمة مع اإلتفاقية األممية 

ملكافحة الفساد التي نصت على أن التشريع الوطني يجب أن يستجيب 

لهذا املطلب األسا�سي، بعد 8 سنوات السيد الوزير قمتم بالالزم فهذا 

يستحق منا التنويه واإلشادة. السيد الوزير اليوم، يجب أن نقر بأن 

تشريعنا املتعلق بالتصريح باملمتلكات ما يزال قاصرا على أن يالحق 
هذه الظاهرة ويضع حدا لالغتناء غير املشروع، يبدأ الشخص بدون 

مال ويصبح بعد سنوات قليلة بقدرة قادر من أغنى األغنياء، اليوم يجب 

أن نقر بأن هناك حاجة لتطوير تشريعنا الوطني. يجب أن نقر السيد 

الوزير، بأن اليوم في املغرب هناك حالة تعبئة وطنية من أجل اإلصالح، 

الغير  اإلثراء  ظاهرة  مواجهة  أجل  من  الفساد،  مكافحة  أجل  من 

املشروع ورسالة املواطنين يوم 4 شتنبر رسالة دالة ومعبرة، أن اإلصالح 

في املغرب ممكن، أن محاربة تجار اإلنتخابات ممكن، أن اإلطاحة بكل 

تجار اإلنتخابات ممكن، في ذلك الحكومة تستفيد من هذه حالة التعبئة 
الوطنية وتم�سي قدما لتعبئة كل اإلجراءات وكل الوسائل لكي تكون 

القاعدة قانونية ال قوتها وال فعاليتها إن شاء هللا، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السؤال املوالي وهو آني متعلق بنتائج التحقيقات في مصير املهدي بنبركة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلملهديخبنسعيد:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لإلخولنخولألخولت،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

بأن  يوم  كل  كتفكرنا  وطنية، شخصية  بنبركة شخصية  املهدي 
مسلسل اإلنصاف واملصالحة لم ينته بعد في املغرب السيد الوزير. 
املغرب 1999 قرر طي ملف سنوات الرصاص، أكثر من هذا 2004 
السيد الوزير، تم تأسيس هيئة اإلنصاف واملصالحة اللي هي معترف 
بها اليوم كنموذج دولي، أو تعطاو توصيات، من هذه التوصيات الحق في 

الحقيقة في قضية املهدي.

وحتى يكتمل نموذج هاذ الهيأة السيد الوزير، ال بد من معرفة 
الحقيقة وكل الحقيقة، حول مصير جميع املفقودين. بالطبع السيد 
الوزير، حنا ما كنكلفوكومش املسؤولية أنتم كشخص أو أنتم كوزير، 
أنا كنظن أكثر من هذا بأن كلنا عندنا مسؤولية على األقل أمام الذاكرة 
املشتركة للمغاربة وللمغربيات، فلهذا نسائلكم السيد الوزير على نتائج 

التحقيق في مصير املهدي بنبركة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

القائد  اختفاء  قضية  عن  تسأل  أنت  املحترم،  النائب  السيد 
االتحادي، هذا االختفاء الذي كان سنة 1965 أي بعد 50 سنة، االختفاء 
الذي كان في أحد شوارع باريس بفرنسا. تسأل عن قضية تناولتها هيئة 
اإلنصاف واملصالحة، ولم تصل فيها إلى الخبر اليقين ضمن 66 حالة 
بقيت مجهولة املصير وأوكلت أي هيئة اإلنصاف واملصالحة إلى املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان مهمة البحث في هذه الحاالت.

جميع  عن  الكشف  إلى  انتهى  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 

الحاالت إال سبع حاالت ومنها حالة القائد االتحادي املهدي بنبركة، 

أنشأنا هيئة اإلنصاف واملصالحة وصادق  بأننا حينما  أعتقد  لذلك 
جاللة امللك على توصياتها، وأصبحت مرجعية لبعض األحزاب، ال أرى 

موجبا ملساءلة وزارة العدل، ألنه هذا املوضوع ال يمكن أن يحل من 

خالل العدالة القضائية وإنما من خالل العدالة االنتقالية، والعدالة 

االنتقالية وضعت يدها على امللف. ولذلك، أفيدكم بأن وزارة العدل 

والحريات تحتكم إلى البحث أو األبحاث والتحريات التي يقوم بها املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان الوريث الشرعي لهيئة اإلنصاف واملصالحة.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلملهديخبنسعيد:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

 50 الوزير، نفس الجواب على نفس السؤال منذ تقريبا  السيد 
سنة اآلن، كنظن بأن من حق األجيال السابقة واألجيال اآلتية نعرفو 
بالحقيقة ألن كيفما قلت قبيال كاين واحد املشترك اللي هي الذاكرة 
املشتركة للمواطنين واملواطنات، وال بد السيد الوزير، أن تلعبوا الدور 
ديالكم كوزارة العدل والحريات السيد الوزير باش نعرفو هاذ الحقيقة 
املسؤولية  لكن  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  مع  بالتنسيق 

السياسية السيد الوزير ملن؟ للحكومة املنتخبة من طرف املواطنين 

واملواطنات وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم.  النائب  السيد  شكرا 

السيدة النائبة املحترمة عن الفريق االشتراكي.

لةمةئبلخلةسيدةخرشيدةخبممسعود:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

فعال 50 سنة مرت على استشهاد املناضل املهدي بنبركة، شهيد 

القوات الشعبية، 50 سنة من االنتظار الحارق واملؤلم لألسرة الصغيرة 

في صدارتها مسلسل  املغرب تحوالت كبيرة  50 سنة عرف  والكبيرة، 

املصالحات، ونعتقد أن مسلسل املصالحات هذا ينبغي أن يقع تتويجه 

بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص ملف املهدي بنبركة.

واالتحاد االشتراكي تقدم بمذكرة بمناسبة حلول الذكرى الخمسين 

يبذلها  التي  الجهود  نقدر  الذي  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس 

بخصوص هذا امللف وملفات أخرى، ونتطلع لكي يفي املجلس الوطني 

كذلك  ونتطلع  السنة،  هذه  نهاية  مع  تقريره  عن  يعلن  وأن  بوعده 

لتتضافر الجهود ليس فقط املجلس الوطني لتوفر اإلرادة السياسية 

من أجل معالجة هذا امللف تعزيزا لتجربة االنتقال إلى الديمقراطية في 

املغرب وتقوية لدولة الحق والقانون في بالدنا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 

السيد النائب املحترم السيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميل:

لةسيدخلة ئيس،

وما   1965 املغرب،  بها  مر  مرحلة عصيبة  هاذي  الوزير،  السيد 
تالها وقبلها وبعدها. صحيح املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اشتغل 
على امللف، ما وصلش للحقيقة لحد الساعة، نحن نتمنى أن العدالة 

االنتقالية بتدخل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير.

لةسيدخحصطفىخلة حيد،خوزي خلةعدلخولاح يةت:

لةسيدخلةمةئبخلملحت69،

فريقكم املحترم في أدبياته يعتمد على توصيات اإلنصاف واملصالحة، 
أنا أعتقد بأنك أخطأت العنوان حينما تقدمت بهذا السؤال إلى وزير 
لك  أقول  والقضاء.  العدل  وزير  بين  القائمة  العالقة  بحكم  العدل 
القضاء ال يتوفر على ملف مفتوح حسب علمي في هذا املوضوع، أقول 
لك هيئة اإلنصاف واملصالحة هي التي خولت للنظر في هذا املوضوع 
ونظرت وانتهت إلى ما انتهت إليه، واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
يتابع املوضوع، ال أدري ملاذا تحشر يعني الحكومة أو وزارة العدل في هذا 

املوضوع؟

أعتقد أن السيدة النائبة تعرف امللف جيدا وتعرف أيضا وشكرا 
إنصاف  هيئة  أنشأنا  أننا  هي  الصحيحة  واملقاربة  تقاربه،  كيف  لك 
ومصالحة هي املخولة للبحث في املوضوع، هي املخولة للتحري والوصول 
العدل  وزارة  ومساءلة  معها  يتعاون  أن  الجميع  وعلى  الحقيقة  إلى 
والحريات عن هذا املوضوع في الحقيقة هو يعني تساؤل في غير محله 
واتجاه لغير الوجهة الحقيقية التي ينبغي أن نكون متفقين جميعا على 
أنها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وفي إطار العدالة االنتقالية ال �سيء 

آخر وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
املدني،  واملجتمع  البرملان  مع  العالقات  املوالي قطاع  القطاع  إلى  نمر 
سؤال عن وضعية السجون للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التقدم الديمقراطي. تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلإلدري�سيخلةبوزيدي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدينخلةوزي ين،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،
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السيد الوزير، نثير أمامكم اليوم موضوع وضعية السجون الذي 
يشكل أحد املواضيع التي استرعت اهتمام املنظمات الحقوقية الوطنية 
والدولية، ومحورا ضمن عدة تقارير وطنية من ضمنها تقرير برملاني 
أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب في اآلونة 
األخيرة. وسؤالنا بالتالي يتعلق بما تم اتخاذه من أجل تحسين وضعية 

السجون وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

أوال أشكر السيد النائب على طرحه هذا السؤال، وأؤكد لكم السيد 
النائب بأن الطاقة االستيعابية للسجن الذي ذكرتم وهو السجن املحلي 
بورزازات كتبلغ 870 سرير ووصل عدد نزالئه بتاريخ 2015-6-3: 847 
نزيل من بينهم 114 في إطار االعتقال االحتياطي. ومن أجل التخفيف 
من ظاهرة االكتظاظ عن طريق الرفع من الطاقة اإليوائية، فاملندوبية 
العامة عندها واحد البرنامج مهم من أجل بناء مؤسسات جديدة وفق 
لتوسيع  برنامج  الدولي، وكذلك  املستوى  عليها على  املتعارف  املعايير 

املؤسسات القائمة بالرفع من معدل مساحات اإليواء.

جميع  هم  االستعجالي  البرنامج  إطار  في  املحترم،  النائب  السيد 
من  عددا  بورزازات  املحلي  السجن  عرف  السجنية،  املؤسسات 
ديال  املرافق  مختلف  اإليواء،  أماكن  همت  والترميمات  اإلصالحات 
املؤسسة كما أن السجن املحلي »األوداية 2« ساهم في التخفيف من 

االكتظاظ بالسجن املحلي بورزازات.

فيما يخص ظروف االعتقال اللي شرتو لهم السيد النائب املحترم، 
فالنزالء يستفيدون كما هو الحال بالنسبة لباقي املؤسسات السجنية 
حدود  في  للسجون  املنظم  القانون  لهم  كيخولها  اللي  الحقوق  من 

بطبيعة الحال اإلمكانات املتاحة.

كذلك فيما يخص الرعاية الصحية يمكن نعطيكم بعض املعطيات 
أن الفحوصات الطبية للنزالء بلغت 3420 عملية فحص؛ عالجات طب 

األسنان 533 ومجموع مصاريف األدوية 182.000 درهم.

بطبيعة الحال هذا األمر كيحتاج للمزيد من العمل من أجل التأهيل 
كذلك إلعادة اإلدماج من خالل عمليات التكوين املنهي اللي همت 160 

نزيل، وكذلك التعليم الغير النظامي: 43 نزيل.

بطبيعة الحال كذلك كاينة جهود من أجل الحفاظ على التوازن 
الروحي والنف�سي للنزالء من خالل تنظيم أنشطة رياضية ثقافية ودينية 

لفائدة النزالء بلغت 107 ديال األنشطة في هذه املرحلة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  املحترم  النائب  للسيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخلإلدري�سيخلةبوزيدي:

وضعية  بها،  تفضلتم  اللي  املعطيات  على  الوزير  السيد  شكرا 
السجون عرفت فعال بعض التحسن السيد الوزير، لكن هناك بعض 
املؤسسات  ببعد  يتعلق  ما  ومنها  بها  االهتمام  تستلزم  التي  املشاكل 
السجنية عن األسر، مثال سجن »عين عائشة« اللي كيأوي السجناء من 
الناظور ومن تطوان ومن طنجة زعما من األفضل هاذ السجناء هاذو 
يكونوا قرابين لعائلتهم، أن هاذ األسر هاذو كيعانيو في السجن ديال 
»عين عيشة« بتاونات، السجن ديال »عين عيشة« في تاونات تيعانيو. 
التضييق السيد الوزير على زيارات األسر اللي محددينها في ثالثة ديال 
األفراد، ثالثة ديال األفراد السيد الوزير محددين السجن أن ثالثة 
ديال األفراد باش يزوروا واحد السجين حنا كنعرفو املغاربة وكنعرفو 
ي كنجيو نديرو 

ّ
الزيارة ديال املريض وال ديال السجين راه فيه اآلجر، مل

ثالثة ديال األفراد ألن اإلنسان جارو وال ولد عمتو وال ولد خالتو باش 
يزور واحد السجين خصو ضروري يكون االسم بحال بحال، إذن دابا 
املندوبية ديال السجون حرمت هاذ الناس من هاذ اآلجر، باش يزور 

السجين حرمتو.

عدد  من  التقليص  من  ضروري  االكتظاظ،  يخص  فيما  أما 
املسجونين في إطار االعتقال االحتياطي، ونأمل أن تصادق بلدنا على 
العقوبات البديلة لألحكام السالبة للحرية التي توجد في مسودة مشروع 

القانون الجنائي للتخفيف من االكتظاظ في السجون.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةسيمو:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، عندنا واحد العدد ديال الحاالت ديال األمهات واآلباء 
اللي األبناء ديالهم من طنجة راه كاين في اوطيطة وال في تاونات، مراكش، 
في السجن،  ما كتجبر�سي باش توصل لعند االبن ديالها باش تزورو 
وكتعرفو اإلكراهات اللي كاينة عند السجن باش توصل لذيك اإلدارة 
تيقولك حتى لغدا وتبات تما خصها أوطيل كاين تكاليف، إيال بغينا 
ننصب على هاذ املوضوع هللا يجازيكم بخير، باش نسهلو املأمورية لهاذ 
األسر يبقاو األبناء ديالهم قدامهم، وهذا أمر أصبح ضرورة ملحة ألنه 
يكفينا على أن ذاك السيد مفروق على األم واألب واألبناء، باركة عليه، 
ولكن حنا خصنا نحاولو ما أمكن كيفاش نقربوه لهاذ العائلة ديالو باش 
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يبقاو يصلو معاه الرحم فواحد الجو ويديو لو القفة يتهالو فيه، ولكن كي 
غادي يدير من طنجة ملراكش أعباد هللا؟ من طنجة لتاونات؟ من طنجة 

الوطيطة ؟ عندنا أسر في القصر الكبير...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا. الكلمة للسيدة للنائبة املحترمة 
عن الفريق الدستوري، تفضلوا.

لةمةئبلخلةسيدةخفوزيلخلةبيض:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

إصالح بيئة السجن ليس فقط هو االنكباب على إنجازات إسمنتية 
تدبير  على  فقط  ليس  لوجستيكي،  هو  ما  كل  تدبير  على  كذلك  وال 
الخصاص في املوارد البشرية على طول خريطة السجون، ولكن كذلك 
تحتاج إلى إعادة النظر في القانون املنظم للسجون من أجل بيئة جديدة 
ردعية تربوية ملحاربة اإلجرام والعود واالنحراف، ألن الفلسفة العقابية 
في  اإلدماج  في  تساهم  أن  يجب  هي  ولكن  إلزامية،  هي  ليست فقط 

املجتمع وكذلك أنسنة ظروف االعتقال لكي ال نسمع عن موت...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا لكم. هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ تفضلوا السيد الوزير مشكورين للتعقيب على التعقيبات.

بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

طيب شكرا للسيدة والسادة النواب على التعقيبات ديالهم، اللي 

نأكد على أن املعطيات الرقمية طبيعي همت موضوع السؤال، اللي 

هو كان السجن املحلي ديال ورزازات لم تتطرق للموضوع اللي أثير في 

فيما  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  أن  على  نأكد  لكن  التعقيب. 

يخص فعال تخفيف العبء اللي كيوقع على األسر ديال السجناء كتقوم 

والظروف  حالة  حالة  إطار  في  الحال  بطبيعة  لكن  ديالها،  باملجهود 

بكل  املندوبية.  ديال  اإلشارة  رهن  موضوعة  عند  اللي  واإلمكانات 

تأكيد ما�سي غير الجانب ديال اإلسمنت والبنايات اللي كتهم بالعناية 

بالسجون، ولكن العمل أساسا على إعادة اإلدماج، هناك برامج من 

أجل إعادة إدماج السجناء وأشرت للبعض منها، سواء فيما يخص 

األنشطة اللي عندها طابع ثقافي ترفيهي وريا�سي، أو فيما يخص التأطير 

الروحي والديني لهؤالء من أجل تيسير عملية اإلدماج ديالهم، بالتأكيد 

في إطار كذلك مقاربة تشاركية اللي كتقوم بها الفاعلين املدنيين واألسرة 

إلى غيرهم من املتدخلين من أجل إنجاح هذه العملية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن تأهيل الجمعيات 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا 

السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخعم خبنيطول:

السيد الوزير، أجزت وزارتكم حوارا وطنيا حول إصالح املجتمع 
املدني، وخلصت من ضمن ما خلصت إليه على أن جمعيات املجتمع 
مواردها  وتأهيل  مؤسساتيا  بتأهيلها  تتعلق  إشكاالت  تعاني  املدني 
البشرية. لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي قامت بها 

الحكومة لتفادي هذه اإلشكاالت على مستوى التأهيل؟ وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

بالنسبة  السؤال،  لهذا  طرحه  على  املحترم  النائب  السيد  أشكر 
الجديد،  الدستور  في ظل مقتضيات  أسا�سي  دور  له  املدني  للفاعل 
وهي مناسبة لكي نحيي كل النشطاء في هذا الحقل ألنهم كيقومو بعمل 
طوعي مهم لفائدة الوطن. التأهيل املؤسساتي للجمعيات وكذلك تأهيل 
املوارد البشرية هي تبقى في الحقيقة دور أسا�سي اللي خصها تقوم به 
الهياكل ديال الجمعيات بأنفسها، هي املؤهلة باش تدير برامج ديال 

التكوين والتأهيل.

الحكومة واعية بأن هذا األمر أنها توفر البيئة واملناخ املناسب، وفهاذ 
اإلطار على املستوى التشريعي الوزارة وضعت في إطار مخرجات ديال 
الحوار واحد املنظومة ديال الحياة الجمعوية اللي اآلن هي في مسطرة 
املصادقة واللي كتاخذ فيها بالعديد من الجوانب منها هاذ املوضوع 

املرتبط بالتأهيل.

كذلك هناك برامج على املستوى القطاعي، جميع ألن كما تعلمون 
الدولة:  ديال  شراكة  إطار  في  يتدخل  الكل  أفقي،  هو  املدني  العمل 
املدني،  الفاعل  مع  قطاعات  عمومية،  مؤسسات  محلية،  جماعات 
الفاعل  الرفع من قدرات ديال  برامج تتضمن  تمويل، هناك  فهناك 

املدني.

بصددها  نحن  التي  املرحلة  هذه  يخص  فيما  كذلك  باملناسبة 
الوزارة  املحلي،  املستوى  على  التشاركية  الديمقراطية  تنزيل  إطار  في 
طلقات واحد العدد د امللتقيات اللي غتكون على املستوى الجهوي، 
باش الفاعل املدني يواكب ما يجري على مستوى القوانين التنظيمية 
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املرتبطة بالجهات، بالعماالت وكذلك بالجماعات من أجل أن تواكب 
دورها في إطار اقتراح نقط في جدول األعمال ديال املجالس الترابية 
وكذلك تأطير املواطنين للقيام بأدوارهم. إذن العمل هناك حاجة إلى 

تطويره خصوصا على مستوى تكوين املوارد البشرية...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب املحترم،  شكرا السيد الوزير، شكرا لكم. تعقيب السيد 
تفضلوا مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخحممدخخي9ي:

السيد الوزير، شكرا على التوضيحات التي قدمتموها، ولكن أريد 
أن أشير، هل املجتمع املدني يواكب فعال ما يقع في الساحة السياسية؟ 
جمعيات املجتمع املدني بمختلف أصنافها متواجدة في مجموع أنحاء 
املغرب، عددها يقارب 100.000 جمعية. هناك تعدد الجهات املشرفة 
على الجمعيات مما قد يعيق سيرها العادي، مثال هناك وزارة الداخلية، 
هناك النيابة العامة، هناك األمانة العامة للحكومة. ومن حيث املراقبة 
حتى  وربما  العامة،  املفتشية  طريق  عن  املالية  وزارة  هناك  املالية، 

املجلس األعلى للحسابات له دور في مراقبة مالية الجمعيات.

غير  الجمعيات  تتلقاه  الذي  للدعم  التقديري  املبلغ  بأن  أشير 
مضبوط، وهناك إحصائيات غير واضحة وكذلك 405 من الجمعيات 
تستفيد من مساعدات أجنبية مهمة مما قد يؤثر في استقالليتها وهذا 
ينبغي االنتباه إليه جيدا، فالسيد الوزير هل هذه املعطيات تعطيكم 

نفسا لتتبع عمل املجتمع املدني؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

أ  تفضلوا  تعقيب إضافي؟  املحترم، هل من  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم مشكورين عن الفريق االستقاللي.

لةمةئبخلةسيدخحممدخأبوخلةف ج:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

لةسةدةخولةسيدلتخلةمولبخلملحت9حون،

فيما يخص هاذ املوضوع ديال الجمعيات، تنظن على أن باش ما 
نعمموش هاذ اآلفة ديال الجمعيات، عدم مصاحبتها وعدم مراقبتها 
بدات كتم�سي في الطريق ما�سي اللي مشات فيه نهار األول باش ترسمت 
هاذ العملية ديال الجمعيات. بداو اآلن جمعيات إيال لقينا سؤال على 
السيد الوزير على قضية، من أين لك هذا؟ نبداو حتى بالجمعيات نقولو 
من أين لك هذا؟ حتى الجمعيات واحد العدد ديال الجمعيات خاصة في 
العالم القروي، جمعيات الناس تغنات منهم وهاذ ال�سي كيخلي أن من 

عدم املصاحبة وعدم املواكبة وعدم املراقبة، كيخلي أن الناس كتزيد.

بما  يعني  الوزير،  السيد  الجمعيات  ديال  املسألة  هاذ  أن  أظن 
أنها يعني خدمات واحد الوقت، فيما يخص التعاونيات، فيما يخص 
الدواوير، فيما يخص كذا.. ولكن الناس اللي شدو زمام األمور من هاذ 
رؤساء الجمعيات، بعض رؤساء الجمعيات خالو أن هاذ املسائل النبيلة 
اللي تخلقت من أجلها الجمعيات ما بقاتش غادية في نفس الطريق 
واملراقبة  واملصاحبة  املواكبة  الوزير،  السيد  من  نطلب  لذا  ديالها. 

وضرب أيدي من سولت له نفسه أنه يخرج الطريق.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا للتعقيب على التعقيب إضافي.

بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

البعض،  على  تكلمتو  منين  ومزيان  النواب،  السادة  أشكر  أوال 
خاصنا نشيدو بالجمعيات الفاعلة اللي كتدير دور أسا�سي في التأطير د 
املواطنين وفي تأطير الحقل املدني ألنه دور أسا�سي في إطار التكامل بين ما 
نقوم به كمنتخبين وبين ما يقوم به الفاعل املدني. صحيح املوضوع كان 
هو رفع قدرات والتأهيل د الجمعيات، الجانب ديال التمويل الحرص 
ديالنا هو تكون الشفافية، أوال من خالل اإلطالع على جميع العروض 
اللي كتقدمها للقطاعات الحكومية أو في املستقبل املؤسسات العمومية 
والجماعات املحلية من خالل بوابة بحال الصفقات العمومية، حنا 
اللي كيتلقى  ثم  الشفافية،  تكون  باش  إن شاء هللا  إعدادها  بصدد 
التمويل خصو يؤدي الحساب، هذا كاين عندنا كل آليات املراقبة سواء 
على املستوى الداخلي املفروض على مستوى الجمعية أي الفاعلين 
واملنخرطين في الجمعية بنفسها، أو على املستوى املراقبة اإلدارية أو 
املراقبة ديال املجلس األعلى للحسابات اللي دار خلية خاصة لتتبع هاذ 
األمر، بمعنى آخر أننا أمام أدوات للمراقبة لصرف التمويل العمومي 
مكتملة التنزيل أظن بأن ينبغي أن ننوه باللي كيقوم بالدور ديالو كما 
يجب ونواكب اآلخرين باش يضبطوا املالية ديال الجمعيات، وكذلك 
على  املثلى  الصورة  نعطيو  باش  املناسب  الوقت  في  التقارير  يقدموا 

الفاعل املدني بالنسبة لبلدنا وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن التحفيز الضريبي للجمعيات 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخرشيدخلةقبيل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

ليتبوأ  املدني  املجتمع  بوضعية  االرتقاء  إطار  في  الوزير،  السيد 



عدد.9–26.محرم.1437  )09.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان668  

الوزير،  السيد  نسائلكم  له.  واملخولة  به  الالئقة  الدستورية  املكانة 
املجتمع  جمعيات  تحفيز  أجل  من  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن 
املدني ضريبيا، بما يحقق تقاسما ألعباء العمل الجمعوي بين الدولة 

واملجتمع؟ شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

أؤكد للسيد النائب املحترم، أن الشراكة بين الدولة واملجتمع املدني 
هي تقوم، من بين ما تقوم عليه، على الدعم العمومي بمعنى آخر كاين 
بعد الدعم العمومي املالي ثم بعد ذلك يأتي التحفيز الجبائي اللي نذكر 

ببعض منه:

من  تستفيد  فالجمعيات  الشركات  على  الضريبة  مستوى  على 
اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات في جميع العمليات املطابقة 
ديال  األساسية  األنظمة  في  املحدد  األسا�سي  الغرض  في  جاية  اللي 
الجمعيات، واللي حققاتها كتقوم بها هاته الجمعيات، سواء بالنسبة 
اللي كيقومو بها األعضاء ديالها أو ال الهبات املسلمة للجمعيات أو إعانات 
الدولة إلخ... فإذن ولو حقق هاذ األمر يعني نتج عنه فائض في املوارد عند 
متم السنة املحاسبية. كذلك هناك إعفاء دون تحديد السقف بالنسبة 
لها  كيمكن  اللي  الشركات  على  للضريبة  الخاضعة  الشركات  لجميع 
تخصم الهبات النقدية والعينية اللي كتعطيها للجمعيات دون سقف، 
خصوصا بالنسبة للجمعيات املعترف لها باملنفعة العامة التي تسعى 
لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو فني أو أدبي أو ريا�سي أو تعليمي أو 
صحي إلخ... كذلك الشركات بإمكانها تدير خصم على الهبات النقدية أو 
العينية اللي كتمنحها لفائدة املشاريع االجتماعية للمقاوالت العمومية 

أو الخاصة؛

فيما يخص الضريبة على القيمة املضافة، الجمعيات تستفيد من 
إعفاء دون الحق في الخصم بالنسبة للخدمات اللي كتقدمها الجمعيات 

الغير الهادفة إلى الحصول على الربح...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير شكرا لكم، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، 
تفضلوا.

لةمةئبلخلةسيدةخأحيملخلةعم لنيخلإلدري�سي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

السيد الوزير املحترم، نثمن مجهوداتكم ومجهودات وزارتكم سواء 

على مستوى الحوار الوطني أو على مستوى مواكبتكم للمجتمع املدني 
في التحول التشريعي لتمكينه من هذه اآللية املهمة. لكن السيد الوزير 
على مستوى التحفيز الضريبي، ال زال هناك تأخر في تفعيل توصيات 
التقرير التركيبي للحوار الوطني حول املجتمع املدني، وأهم ما يصادفنا 
في هذه اإلشكالية ونطالبكم بالتسريع في تنزيله، هو اإلعفاء من الرسوم 
للتجهيزات من  أو استقدامهم  للجمعيات عند استيرادهم  الجمركية 
الخارج في إطار شراكات، ولتجاوز هذا اإلشكال أحيانا يتم تفويت جزء 
أو  العامة  املنفعة  بصفة  تتمتع  لجمعيات  التجهيزات  هذه  من  مهم 

ملؤسسات رسمية.

املطلوب السيد الوزير، هو إعفاء هذه الجمعيات الغير هادفة للربح 
من أداء هذه الرسوم مع اشتراط شواهد تسلمها اإلدارات ذات العالقة 

بالتجهيزات املستوردة تشهد بأهمية هذه العملية وشكرا.

لةسيدخريسخلاجلسل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة.

لةمةئبلخلةسيدةخحيلودةخحةزبخرئيسلخف يقخلألصةةلخولملعةص ة:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

شك لخلةسيدخلةوزي ،

أنا بغيت نقول على أن املجتمع املدني أوال وقبل كل �سيء في حاجة 
إلى االستقاللية التي تضمن له القيام بدوره الحقيقي، بالنسبة للتحفيز 
املدني،  املجتمع  ديال  واملساندة  التحفيز  مع  نحن  أيضا  واملساندة 

وخاصة امللتزم باحترام القانون خاصة ما يتعلق بالجانب املالي.

ولكن بغيت نطرح واحد السؤال آخر.. بغيت ندير واحد العالقة 
مع الحوار املنظم من طرف وزارتكم مع املجتمع املدني واللي تصرفات 
عليه مبالغ مهمة جدا، ولكن لحد اآلن ال نعرف مآل التقرير عن مالية 
هذا الحوار، وال نعرف مآل التوصيات الصادرة عن هذا الحوار. واش 
ما�سي حنا محتاجين لواحد شوية ديال الشفافية، وواحد شوية ديال 
مع  العالقة  يخص  فيما  الرؤية  تغيير  ديال  شوية  وواحد  الوضوح، 
هذا املجتمع املدني باش نحملوه املسؤولية ديال القيام بالدور ديالو 

الحقيقي بعيدا عن التحكم بعيدا عن الضغوطات، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
لكم السيد الوزير، تفضلوا.

بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

أظن أنه فعال ينبغي رفع اليد على املجتمع املدني وأال يكون التحكم 
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كما كان التحكم في الحقل السيا�سي عند البعض أن يتحكم في الفعل 
املدني، هاذي متافقين عليها ونتفق على استقاللية الفاعل املدني واللي 
خصو يمارس األدوار ديالو بشكل واعي ومستقل. صحيح الدعم العمومي 
يتلقاه هذا حقو، لكن خاص ما يدخلش في القرار، الجمعيات هي التي 
تقوم وفق برامج تعاقدية مع الدولة في هذا األمر وليس بأي إيحاء منها، 
وهذا دور املنتخبين كذلك على مستوى الجماعات املحلية أن يكون 
معايير موضوعية في الدعم بغض النظر عن أي بعد آخر عندو أبعاد 
انتخابية أو سياسية، دور الجمعيات من جهة ودور املنتخب والفاعل 
السيا�سي من جهة أخرى، باش نضمنو الدور الحقيقي اللي كتقوم به 
الجمعيات في إطار تكاملي بين األدوار السياسية فيما يخض عدد من.. 
مع كامل األسف هناك الكثير من املقتضيات ينبغي التعريف بها على 
كانت  الوطني  الحوار  أخرى،  فرص  تكون  أظن  الجمعيات،  مستوى 

أسئلة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

وإتالف  تدمير  عن  سؤال  الوزير.  السيد  شكرا  الوقت،  انتهى 
امللك الغابوي بجماعة »إيساكن« بإقليم الحسيمة وجماعات أخرى 
للوحدة  الفريق االستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضلوا السيد الرئيس مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخحضيةن،خرئيسخلةف يقخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

السيد الوزير، الغابة حياة، الغابة نعمة، الغابة بحالها بحال الدار، 
خاصنا نحافظو عليها هذا شعار، ربما إشهار لم يستوعب من طرف 
مافيا الغابة التي تعتدي على الغابة في الليل والنهار في مناطق عدة، 
وخاصة في املناطق اللي كتعرف الغابة من نوع خاص وهي األرز بإقليم 
الحسيمة بكل من جماعة »إيساكن« و«كتامة« وغيرها... فقد طرقنا 
جميع األبواب بالصور والحجج، لم نجد من أنصف هؤالء الغيورين 
عن الغابة وعن البيئة. فلذلك كنطرح هاذ السؤال، ما هي اإلجراءات 
النهب واالندثار  الغابة من  بها من أجل حماية  القيام  تعتزمون  التي 

واالعتداء من طرف مافيا الغابة؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس مشكورين، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

أشكر األخ الرئيس على هاته التعبير الصادق على فعال الغابة ثروة 
وطنية تحتاج منا إلى كل الجهود باش نحميوها من كل اللي كيعبث بها، 
مع كامل األسف كيما عقلتو السيد الرئيس املحترم، األماكن اللي اشرتو 

ليها هي مجاورة للملك الغابوي، تم تحرير تقارير جنحية هي اآلن أمام 
القضاء من طرف أعوان املياه والغابات بمعية السلطة املحلية والدرك 
الحرث،  التعشيب،  األرز،  كتهم قطع أشجار  املخالفات  امللكي، هاته 
خصوصا تسجل آخرها في املكان املسمى »إيمو مو�سى«، بطبيعة الحال 
حيث تم قطع 40 شجرة من نوع األرز واتخذت اإلجراءات للهيئة املحيلة 
عدد   2013 سنة  الرقمية  املعطيات  بعض  نعطيكم  القضاء،  على 
املحاضر التي حررت بهاذ املنطقة: 68، تم قطع 276 شجرة ديال األرز؛ 
2014 تم تحرير 65 محضر فيه كيهم 28 شجرة ديال البلوط الفليني 
و243 شجرة ديال األرز؛ 2015 كاين 20 محضر، 99 شجرة ديال األرز 

و37 شجرة ديال البلوط الفليني.

بطبيعة الحال كيما كتعرفو األخ الرئيس، أنه هناك دورية مشتركة 
رقم 321 صدرت في 2011 بين وزارة الداخلية ووزارة العدل واملندوبية 
ديال املياه والغابات تدارت من خاللها كتقوم عملية مراقبة مستمرة 
تحت إشراف النيابة العامة، وكما أكدتم على ذلك هذا ينبغي أن يكون 
التعاون فيه بشكل تشاركي ما بين الساكنة، ما بين املواطن والجمعيات 

وكذلك.. على املستوى...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد الرئيس، تفضلوا.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخحضيةن،خرئيسخلةف يقخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةدةيل:

السيد الوزير، الغابة منين كنقولو يعني راه عندنا أدلة أنه اليوم 
البارح 25 شجرة من األرز اللي عندهم 100 سنة راه الهكتارات ما�سي 
شجيرات، راه كاين مافيا فيها السلطة وفيها املياه والغابات فيها السراق، 
أن  بمعنى  »إيساكن«  مركز  داخل  النجارة  ملحل  وتباع  وتقطع  تنهب 
هناك تواطؤ املسؤولين، حاميها حراميها، هاذ ال�سي اللي بغينا إجراءات 
صارمة، بغينا لجنة التفتيش إلى عين املكان، راه بيئة هاذي شجر األرز 
هذا، ولكن هناك تواطؤ مع ديال جميع املسؤولين على مستوى هذه 
البارح  تفتيش  لجنة  إيفاد  فبغينا  املناطق،  هذه  وعلى  الجماعات، 

توصلت اآلن 25...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الرئيس، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ نشكرك السيد 

الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة.

املقيمين  باملغاربة  املكلف  القطاع  وهو  املوالي  القطاع  إلى  ننتقل 
بالخارج وشؤون الهجرة في سؤالين، سؤال عن اإلجراءات لحماية حقوق 

الجالية بالخارج للسادة والسيدات النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية فليتفضل أحد النواب، تفضلي السيدة النائبة مشكورة.
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لةمةئبلخلةسيدةخنزهلخلةولفي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

مغاربة الخارج يسائلون اليوم بعد أربع سنوات من الدستور من 
الفصل 16 الضامن لحقوقهم، مئات املطلقات، متخلى عنهن، مئات 
القاصرين بكل من إيطاليا، هولندا السويد، لألسف مؤخرا استغلوا 
ضد الوحدة الترابية. املراجعة األخيرة التفاقية الضمان االجتماعي بين 
الحكومة املغربية والحكومة الهولندية، حقيقة تسائلنا عن مآل الفصل 
السادس عشر. لهذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير واإلجراءات 

من أجل أن تحمى حقوق أكثر من أربع ماليين من مغاربة الخارج؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
مشكورين.

لةسيدخأنيسخبي9و،خلةوزي خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، التي تعرف حق املعرفة بأن الدفاع 
عن حقوق املغاربة في الخارج وكذا مغاربة الداخل هو عمل يومي ويأخذ 

أشكاال متعددة:

أحد  االستقبال  دول  وخاصة  الدول،  مع  بلدنا  عالقة  في  أوال- 
املحددات األساسية لجودة هاته العالقات ونوعيتها هو مكانة الجالية 

املغربية في هاته بلدان االستقبال؛

ثانيا- وأنتم تعرفون ذلك السيدة النائبة املحترمة، أنه منذ سنين 

ثنائية  اتفاقيات  لتوقيع  هناك مجهود  دائما  كان  البارح،  عاد  ما�سي 

لتحمي حقوق املغاربة، ولكن وصلنا لواحد املرحلة اللي كان ضروري أن 

نقوم بتقييم هاذ االتفاقيات كلها، واش كلها منفذة على أرض الواقع؟ 

واش املغاربة دياولنا بعدا عارفينها؟ عارفين املضمون ديالها؟ واش درنا 

باملجهود الضروري للتواصل مع املغاربة ديال الخارج؟ هاذ الدراسة 

هاذي اللي درنا لقينا أن عندنا 18 اتفاقية، ولكن فهاذ 18 ياهلل 4 هما 

اللي مفعلين وما�سي مفعلين بواحد الصفة ديال %100، إذن هناك 

واحد العدد ديال االتفاقيات ما�سي مفعلين، الحظنا كذلك أنه عدد 

ديال الدول ما عندناش معاهم اتفاقيات ولكن بدا العمل باش أنه 

تكون معاهم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب أحد النواب؟ تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة مشكورين.

لةمةئبلخلةسيدةخسعةدخلةشيخي:

شك لخلةسيدخلةوزي ،

فعال، هناك العديد من اإلجراءات واملبادرات اللي قمتم بها إلى جانب 
باقي القطاعات الحكومية واملؤسسات املعنية في مختلف املجاالت، لكن 
وضعية الجالية اليوم لم تعد كالسابق بسبب التطور السريع الذي 
عرفته خالل السنوات األخيرة على كافة املستويات، مما يتطلب منكم، 

مما يجعلها أمام تحديات وانتظارات كبيرة جدا.

السيد الوزير، إذا أخذنا بعين االعتبار الدراسة اللي أنجزتها وزارتكم 
املتعلقة  العديد من االتفاقيات وخصوصا  بأن  اللي أظهرت  مؤخرا، 
بالجانب االجتماعي غير مفعلة، إضافة إلى غياب اتفاقيات تجمع املغرب 
مع مجموعة من البلدان في إفريقيا، في الواليات املتحدة األمريكية، في 

دول الخليج، فاحنا...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائبة املحترمة، شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ 
في دعم  للمساهمة  العالم  مغاربة  تحفيز  املوالي عن  السؤال  إلى  نمر 
إليها،  ينتمون  التي  األصلية  الجماعات  في  واملجالية  املحلية  التنمية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخحصطفىخلةعم ي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن التدابير العملية لتحفيز مغاربة 
مستوى  على  واملجالية  املحلية  التنمية  دعم  في  للمساهمة  العالم 

الجماعات األصلية التي ينتمون إليها؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا 
مشكورين.

لةسيدخأنيسخبي9و،خلةوزي خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج ة:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

وشكرا للسيد النائب املحترم على هاذ السؤال، في الحقيقة هذا 
يحيلنا على العالقة الجديدة ملغاربة العالم مع وطنهم. وحينما أقول 
جد  العالقة  اللي  الثالث  والجيل  الثاني  الجيل  يعني  جديدة  عالقة 
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مختلفة عن الجيل األول اللي كانت في نيتو أنه يرجع يوما ما. هاذ العالقة 
فيها االستثمار، وهاذ املجال ديال االستثمار هناك صندوق للي وضعتو 
الدولة املغربية اللي سميتو MDM INVEST اللي كيعاون كل الشباب، 
كل املستثمرين املغاربة املقيمين بالخارج وكيعطي واحد الدعم مباشر 

ديال %10 كيوصل لحدود 5 د املليون ديال الدرهم هذا جانب؛

الجانب الثاني، هو الرغبة أو اإلرادة ديال املغاربة ديالنا في الخارج 
مع  كنشتغلو  هذا  الطريق  هاذ  وعن  منها،  جاو  اللي  املناطق  خدمة 
جمعيات املجتمع املدني سواء ديال املغاربة في الخارج أو فهاذ املناطق 
للمساهمة في التنمية املحلية، وهناك تجارب جد ناجحة في عدد من 
املناطق اللي بفضل املغاربة ديالنا في الخارج داروا الطرقات، بفضل 
املغاربة  الخارج كانت برامج ملحاربة األمية، بفضل  في  املغاربة ديالنا 
ديالنا في الخارج كانت برامج التضامن االجتماعي، وبالتالي وهاذي هي 
الهدف األسا�سي يحسوا بأنهم معنيون بكل االنشغاالت ديال املغاربة في 

الداخل وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةمةئبخلةسيدخحصطفىخلةعم ي:

اللي  النظرة  الحقيقة  في  الوزير املحترم على ردكم،  السيد  شكرا 
كتشوفو بها هاذ الفئة السيد الوزير، كانت الوزارة قد أعلنت في سياستها 
بتطوير أوضاع الجالية املقيمة بالخارج وتحسين عالقتها بالوطن. السيد 
بالخارج، حاولوا ويحاولون بخلق  العاملين  الجيل األول من  الوزير، 
استثمارات بالجماعة األصلية ليكون اليوم هنا، هناك مشاكل حقيقية 
تتعرض إليها هذه الفئة للقيام باستثمارات مهمة باملناطق التي ينتمون 

إليها.

على  الحصول  وصعوبات  تتعقد  املشاكل  هاته  الوزير،  السيد 
مستوى الجمارك في إطار استيراد بعض اآلليات واملواد املطلوبة التي 

تهم حاجياتهم.

السيد الوزير، هل وزارتكم لديها خطة لترسيخ التدابير العملية 
لتسهيل وتيسير األمور التي تربطهم بالوطن األم وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
تفضلوا في ثواني.

لةسيدخأنيسخبي9وخلةوزي خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج ة:

يمكن لي نقول لكم السيد النائب املحترم أن هناك تنسيق ورغبة 
املأمورية  أنكم ذكرتوها لتسهيل  بما  إدارة الجمارك  كبيرة جدا عند 

للمغاربة ديالنا بالخارج؛

إضافة إلى هذا، عندنا واحد البوابة الكترونية باش يطلعوا املغاربة 
قبل ما يجيو على املساطر، على التحفيزات، على كل ما يمكن يقوموا به 

قبل ما يدار �سي استثمار؛

الحكومة  رئيس  السيد  ديال  دورية  هناك  الصيف  وهاذ  ثالثا- 
اللي مشات لجميع املؤسسات باش تفتح شباك للمغاربة في الخارج 

ملواكبتهم؛

رابعا- هناك خلية على صعيد الوزارة خاصة باملستثمرين املغاربة 
املقيمين بالخارج لتوجيههم ومواكبتهم وتسهيل العواقب أمامهم وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، أشكر السيد الوزير على حسن املساهمة في 
املدرجة  األسئلة  استوفينا طرح جميع  قد  نكون  بهذا  الجلسة.  هذه 

بجدول األعمال.

الكلمة  الداخلي،  النظام  من   104 املادة  وفق  الكالم  لتناول  نمر 
للسيد النائب املحترم وديع بنعبد هللا حول موضوع إضرابات طلبة كلية 
الطب والصيدلة وطب األسنان والتطورات األخيرة عن فريق التجمع 

الوطني لألحرار.

لةمةئبلخلةسيدةخحمةنخأبوخلةفتح:

أش فخ علىخ ولةسال6خ ولةصالةخ لة حيمخ لة حمنخ هللاخ بسمخ
لمل سلين.

إحاطة فريق التجمع الوطني لألحرار، تتعلق بأحد األحداث الطاغية 
على الساحة الوطنية، حيث يتعلق األمر بإضرابات واحتجاجات طلبة 
ديالنا على  الفريق  في  تنأكدو  الصدد حنا  باملغرب. فهاذ  الطب  كلية 
التجديد ديالنا الالمشروط لجميع املواطنين في املناطق النائية والجبلية 
والقروية على الحق ديالهم في الصحة وفي التطبيب، هاذ املواطن في 
املناطق النائية وال القروية خاصو ضروري يداوا في املستوصفات اللي 
فيها يعني جميع الضروريات ديال مجال التطبيب، أيضا ال ينبغي تسييس 

هاذ امللف وال املتاجرة من ناحية أو أخرى بالصحة ديال املواطنين؛

ثانيا- تنشيدو بكافة املجهودات والتضحيات اللي تتقوم بها الطبيبات 
وال األطباء فهاذ القطاع، حيث نقدم لهم من هاذ املنبر واحد التحية 
ديال اإلجالل وديال التقدير، وتنقولو عار على أن هاذ الطبيب املغربي 
أنه يعيش وفواحد الحالة مزرية وأنه مغلوب على أمرو، وتيخدم فواحد 
الظروف يعني في الحقيقة ما تتوفرش فيها معايير ديال االشتغال، يعني 

خصنا ضروري نعملو على التسوية ديال الوضعية ديالو؛

وجميع  الصحة  قطاع  وفي  الفاعلين  جميع  من  تنطلبو  رابعا- 
ديال  األجواء  هاذ  تدارك  على  يعملو  باش  املجال،  فهاذ  املتدخلين 
االحتقان والعمل معا على الخروج من هاذ الوضع املتأزم الحالي، وذلك 
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بالحوار البناء والحوار املسؤول إليجاد حلول بديلة باش نحاولو نقذو 
اللي  بيضاء  السنة  واحد  نتجنبو  أننا  ونحاولو  الدراسية  السنة  هاذ 
غيكون عليها انعكاسات سلبية ال على الطلبة ال على املنظومة الصحية 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوزي خلةصحل:

فأنا بدوري السيدة النائبة املحترمة، متفق تماما كل ما جاء على 
لسانكن، أؤكد أن هاذ املشكلة ما غاديش ندخل في التفاصيل، الحل 
الطلبة  وبين  بيني  كان  حوار  فآخر  الحوار.  ثم  الحوار  ثم  الحوار  هو 
والداخليون املقيمون مع وزير التعليم العالي البارحة فأكدنا على 4 وال 

5 دالنقط اللي تيطالبو بها:

أوال- االستعداد الكامل ملواصلة الحوار الواسع واملسؤول واملنتج 
حول الخدمة الصحية الوطنية، إلى حين التوافق وقلنا أكثر من هذا 
إيال كاين �سي تعديالت أروها، إيال نبدلوها نبدلوها، إيال كاين �سي بديل 

نلوحوها ونجيبو هاذ البديل هذا هاذي النقطة األولى؛

ثانيا- أكدنا على الرفع عن التعويض عن مهام الطلبة اللي كان هاذي 
سنة ونصف واملشروع موجود وكان م�سى للمالية ورجع وحنا باقيين في 
نقاش، هذا خذا قرار رئيس الحكومة الرفع من التعويضات فيما يخص 

الطلبة؛

الحراسة  عن  التعويضات  صرف  وتيرة  تسريع  على  أكدنا  ثالثا- 
والخدمة اإللزامية اللي كان كيطالبو هذا من حقهم، اللي كان واحد 
الجريدة  في  تنشر  ياله  حكومي  بمجلس  بدلناه  تبدل  قديم  املرسوم 

الرسمية؛

الداخليين  الطلبة  مع  االتفاق  تم  ما  كل  وأجرأة  تسريع  رابعا- 
واملقيمين في االجتماعات اللي كنا فيهم أنا وال�سي الداودي وال أن بوحدي 
وال الداودي بوحدو قلنا لهم كل�سي، داك�سي اللي كتبناه في املحاضر اللي 

متفقين غادي يتم األجرأة ديالو والتفعيل ديالو؛

وأخيرا قلنا وأكدنا على أن جميع النقط العالقة حنا مستعدين 
للحوار، الحوار هو الوسيلة املثلى لحل جميع املشاكل املطروحة غنبقاو 
حتى نلقاو التوافق عليه، وهاذ ال�سي خرجناه ببيان يوم البارحة اللي 

ربما قريتوه، ونتمناو أنه يكون خير فهاذ القطاع هذا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للمتحدث الثاني السيد النائب املحترم 
في بعض املستشفيات  املر�سى  باعزيز، حول رفض استقبال  سعيد 

للفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

لةسيدخلة ئيس،

 نريد إخبار املجلس وكذا الرأي العام الوطني برفض مجموعة من 
أقسام املستعجالت وأقسام اإلنعاش في املستشفى الجامعي الحسن 
الثاني بفاس ومستشفى ابن باجة في تازة ومستشفى محمد السادس 
في وجدة على استقبال املر�سى، فعدم االستقبال ديالهم يعود لعدة 
أسباب على حسب التبريرات ديالهم: إما عدم توفر األسرة، وإما كون 
األطباء اللي وجهوهم إلى هذه املستشفيات ما نسقوش مع املستشفيات 
املحالين عليها، وإما أن التخصص اللي جاو من أجلو كاين في املستشفى 
اللي صيفطهم. في حين أن املسألة إحالة مريض على مستشفى من 
املواطنين  االختالالت  الضوابط،  من  وفق مجموعة  كيتم  مستشفى 
ما عرفنيش فين؟ واش في املستشفى اللي كيوجههم أو ال في املستشفى 
املستقبل، هذا إشكال اللي جعل مجموعة من املواطنين كيتسناو أربع 
ساعات حتى إلى ست ساعات في انتظار أنهم يستقبلوهم، كاين اللي 
كنلقاو في املستشفيات هاذ املستشفيات الجامعية أطباء داخليين هما 
اللي كيعطيو القرارات ديال رفض االستقبال، أو سبق السيد الوزير، 
في هذا الصدد أنه حالة جات للمستشفى اإلقليمي لكرسيف لفاس أو 
من فاس رجعت حتى لوجدة رفضوا يستقبلوها على أساس أنها خصو 
يتحال على وجدة، وهذا إشكال في إدارتكم في املسؤولين ديال وزارة 
الصحة اللي ما كاينش واحد التنسيق بيناتهم، ما كاينش حاضر عندهم 
البعد اإلنساني في املريض اللي كيجي حتى املستعجالت ويتطرد، وأيضا 
في غياب مجموعة من املصالح في بعض املستشفيات، مثال املستشفى 
ديال محمد السادس في وجدة اللي فيها مجموعة من املصالح معطلة 
ومنين كيتحالو على فاس كيرفضوهم على أساس أنهم خاصهم يتحالو 
برمته  إقليم كرسيف  على وجدة، وهذا إشكال كيعانيو منو ساكنة 
إلى  يزيد على خمسة مر�سى غير مؤخرا  بشكل يومي، حنا رافقنا ما 

مستشفى تازة من أجل أنهم يستقبلوهم كاين مشكل ديال »راميد«...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخلاحسينخلةوردي،خوزي خلةصحل:

مستعجلة  إما  الحاالت  بعض  إحالة  هاذ  أنه  أمامكم  ..نأكد 
أومستعصية باملستشفيات هذا موجود في العالم كلو، وهاذ ال�سي تيتم 
في إطار تنظيمي وتوافقي بين املستشفيات. فيه مشاكل ما ننكرهاش، 
غير اللي بغيت نأكد عليه مثال إيال دويتي على كرسيف أنا خذيت السؤال 
ديالكم، فكرسيف نعطيك أرقام بالضبط، هاذ 9 شهور اللي دازت من 
فاتح يناير إلى 30 شتنبر، في ما يخص الحاالت املستعجلة االستعجالية 
املستعصية اللي تم اإلحالة ديالها من كرسيف على مستشفى الحسن 
الثاني بفاس وال على وجدة وال على تازة، هي 199 من أصل اللي اتخاذت 
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وتداوت في كرسيف 1166، هاذ 199 اللي مشات 5 اللي وقع فيها نقاش، 

5 فقط 5، وأنا تنقول ليك 5 اللي عندنا، ألن أنا جاي ليك 5 اللي وقع فيه 

نقاش ومن بعد املشكل تحل. النقطة في ما يخص يعني الوالدة، 1000 

في نفس املدة، 2153 والدة في كرسيف في حين تحالت على املستشفيات 

األخرى 247 ألن عمليات قيصرية مستعصية خاص اإلنعاش أو أنت 

عرفتي دوينا معكم داك النهار هنا وجاوبتك بأن اإلنعاش بدينا خدامين 

فيه.

حاالت  معزولة،  حاالت  هاذي  نعممو  خصناش  ما  كانت،  فإيال 

فرادية حنا مستعدين نناقشوها، ما�سي ما تنكرهاش، كاينة وغادي 

أمكن هذه  ما  تنحاولو  ما عندوش،  هذا  املستشفيات  تكون، جميع 

أنا  ما�سي..  كل  تندخلو  وحنا  اإلمكانيات  مشكل  أوال،  التربية  مشكل 
شخصيا هاذ املصالح ديال الوزارة تندخلو، يعني من بين 1166: 5 اللي 
حطو املشاكل، ومن 2153، 247 اللي حطو املشاكل ما�سي �سي حاجة، 
يعني ولكن عندك الحق غادي تنحلو الحاالت الفرادية املعزولة ألن 
ما خصناش نعمموها، يوميا أرا لي امللفات، شكرا. وأنا مستعد ما�سي 

تنقول ليك...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:خ

بهذا  ديالكم،  املساهمة  حسن  على  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، رفعتخ

لاجلسل وسننتقل للجلسة التشريعية. 
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حمض خلاجلسلخلةثةنيلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 13 محرم 1437ه ) 27 أكتوبر 2015م(.

لة ئةسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

لةتوقيت: ثالث ساعات وخمسة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة 
الرابعة زواال والدقيقة الخامسة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  لألعمةل:  جدولخ
التالية:

مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق باملجلس األعلى  .•
للسلطة القضائية.

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�سي  .•
للقضاة.

مشروع قانون رقم 58.15 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة.

لةسيدخرلشيدخلةطةةبيخلةعلميخرئيسخحجلسخلةمولب،خرئيسخ
لاجلسل:

أش فخ علىخ ولةسال6خ ولةصالةخ لة حيمخ لة حمنخ هللاخ بسمخ
لمل سلينخوعلىخآةهخوصحبه.

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
على:

باملجلس األعلى •  يتعلق   100.13 تنظيمي رقم  مشروع قانون 
للسلطة القضائية.

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�سي • 
للقضاة.

مشروع قانون رقم 58.15 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم • 
13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة.

إذن على بركة هللا نبدأ بمشروع القانون أو بمشروعي القانونين 
التنظيميين، الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروعين التنظيميين.

لةسيدخحصطفىخلة حيدخوزي خلةعدلخولاح يةت:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.خلاحمدخهللخربخلةعةملينخوبهخسبمةنهخ
وتعةلىخنستعين،خولةصالةخولةسال6خعلىخسيدخلمل سلينخوعلىخآةهخ

وصحبهخأجمعين.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

لةسيدلتخلةمةئبةتخلملحت9حةت،

لةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

يطيب لي أن أعبر لكم عن سعادتي الغامرة لتقديم مشروعي القانونين 
وبالنظام  القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلقين  التنظيميين 
األسا�سي للقضاة، اللذين وافقت عليهما لجنة العدل والتشريع وحقوق 

اإلنسان على التوالي بتاريخي 19 و21 أكتوبر الجاري.

أود في بداية هذه املداخلة أن أنوه بمستوى التدخالت القيمة، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين، وبالنقاش العميق املسؤول الذي 
املذكورين، ووعيا  بمناسبة مناقشة املشروعين  اللجنة  طبع أشغال 

منهم بأهميتهما البالغة وأهمية اللحظة التاريخية التي يقدمان فيها.

لقد تم إعداد مشروعي هذين القانونين التنظيميين استنادا إلى 
تتويجا ملسار  الذي جاء  العدالة،  منظومة  امليثاق إلصالح  توصيات 
إصالحي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
الفائقة لهذا اإلصالح الجوهري  أيده هللا، الذي ما فتئ يولي عنايته 
والذي جعله في صدارة األوراش اإلصالحية الكبرى التي يقودها، إيمانا 
منه بأن العدل قوام دولة الحق واملؤسسات وسيادة القانون وتحفيز 

االستثمار والتنمية.

وفي هذا اإلطار، حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح 
منظومة العدالة، توطيد استقالل السلطة القضائية هدفا رئيسا أولى 
ضمن األهداف االستراتيجية الكبرى الستة إلصالح منظومة العدالة، 
في  فرعية  أهداف  مجموعة  الرئي�سي  الهدف  هذا  عن  انبثقت  ولقد 

مقدمتها ضمان استقاللية املجلس األعلى للسلطة القضائية.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

حض لتخلةسيدلتخولةسةدةخلملحت9حين،

باملجلس  املتعلقين  التنظيميين  القانونين  مشروعا  تأسس  لقد 
األعلى للسلطة القضائية والنظام األسا�سي للقضاة بصفة خاصة عن:

أوال: دستور اململكة؛ .•

الخطب  في  الواردة  الصلة  ذات  امللكية  التوجيهات  ثانيا:  .•
والرسائل امللكية السامية؛

ثالثا: مضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة؛ .•

•. رابعا: املبادئ واملعايير الدولية املتعلقة باستقالل السلطة 
القضائية بما يوافق روح دستور اململكة.

كما تم االستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير، 
إعداد مشروعي  في  االعتماد  تم  الدولية. وقد  أو  الوطنية  منها  سواء 
القانونين التنظيمين على منهجية تشاركية واسعة، قامت على إشراك 
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خالل  من  وذلك  معها،  التشاور  باب  وفتح  املعنية،  الجهات  جميع 
املراحل التالية :

مناقشة مسودتين األوليتين للمشروعين من قبل كافة أعضاء • 
املجلس األعلى للقضاء؛

توجيه املسودتين إلى مختلف الجمعيات املهنية للقضاة التي • 
قدمت مالحظاتها واقتراحاتها؛

باملوقع اإللكتروني •  التشريع  نشر املسودتين بصفحة منتدى 
للوزارة، وتلقي مالحظات العموم، ومقترحاتهم بشأنها؛

والسادة •  السيدات  مع  جهوية  تواصلية  لقاءات  سبع  عقد 
القضاة ونقباء هيئات املحامين ورؤساء مصالح كتابة الضبط 

على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة؛

درا�سي جامع •  لقاء  متعددة، وضمنها  دراسية  لقاءات  تنظيم 
املسؤولين  كافة  القضائية، حضره  اإلدارة  ملناقشة موضوع 

القضائيين.

املالحظات  كل  ودراسة  االستماع  تم  املحطات،  هذه  كل  وخالل 
واالقتراحات، حيث تم قبول مجموعة منها السيما تلك التي وافقت 
أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا  املشروع.  عليها  تأسس  التي  املرجعيات 
املشروعين حظيا باهتمام هيئات دولية متخصصة، وناال تثمينا ودعما 
قويين من قبل اللجن االستشارية لدى مجلس أوروبا، ويتعلق األمر 
بلجنة البندقية واللجنة األوروبية من أجل النجاعة القضائية واملجلس 

االستشاري للقضاة األوروبيين.

لةسيدخلة ئيس،

حض لتخلةسةدةخلملحت9حين،

دون أن أن�سى دور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وكذلك الهيئة 
املركزية ملحاربة الرشوة وكافة طيف املجتمع املدني، أؤكد على أن أهم 
الخطوط العريضة ملضامين مشروعي القانونين التنظيميين هي أوال : 
للسلطة  باملجلس األعلى  املتعلق  التنظيمي  القانون  بالنسبة ملشروع 
القضائية، فإن أول ما تم التأكيد عليه وتكريسه هو ضمان استقاللية 
يطفح  النص  هذا  إن  حيث  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس 
استقالال  القضائية  السلطة  استقالل  تكرس  التي  املقتضيات  بكل 
مؤسساتيا تاما وكامال. كذلك تم تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة 
وضمان تمثيلية النساء القاضيات. وكذلك فإن هذا النص يضمن وضع 
نظام داخلي للمجلس، وحتى ال يتم تجاوز الدستور فيه، فإنه تقرر 
أن يحال على املجلس الدستوري ليقول كلمته بشأن مدى دستورية 
مقتضياته. كما أن الضمانات املخولة للقضاة بمناسبة تدبير املجلس 
األعلى للسلطة القضائية في وضعيتهم املهنية تم تكريسها بشكل واسع، 
وهنا أشير إلى املعايير التي تم اعتمادها بمناسبة تدبير كافة األحوال التي 

يمر منها القا�سي.

تم  تكريسها،  من  ومزيدا  الوضعية  هذه  تدبير  لشفافية  وضمانا 
اعتماد مبدأ اإلعالن عن املناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم 
طلبات الترشح بشأنها حينما يتعلق األمر بمهام املسؤولية أو طلبات 

انتقال.

بعدة  القضاة  تأديب  املشروع  أحاط  التأديب،  باب  وفي  أنه  كما 
التأديبية إال بعد  الدعوة  أنه ال يمكن تحريك  ضمانات، من جملتها 
البحث والتحري فيما ينسب إلى القا�سي من مخالفات عبر املفتشية 
األعلى  املجلس  والتحريات على  األبحاث  نتائج  تعرض  العامة، حيث 
تعيين  أو  الحفظ  إما  ذلك  إثر  على  يقرر  الذي  القضائية  للسلطة 
املشروع  نص  فقد  املقرر،  للقا�سي  وبالنسبة  أنه  كما  مقرر.  قاض 
على مجموعة من التدابير التي تحفظ للقا�سي كرامته وحقوقه، ومن 
ذلك اعتماد أجل االستدعاء، وأحقية القا�سي في أن يطلع على كل ما 
يتعلق بملفه وما إلى ذلك من مقتضيات، وبعد ذلك يعرض من جديد 
املوضوع على املجلس األعلى للسلطة القضائية الذي يقرر إما الحفظ 
أو املتابعة. وفي حالة املتابعة، هناك أجل للبت؛ هناك الحق املحفوظ 
للقا�سي في اإلطالع على ملفه وأخذ نسخ منه واالستعانة بمحام؛ ثم 
كذلك هناك مقتضيات جديدة تقلب الوضع الحالي رأسا على عقب، 
حيث إنه بإمكان القا�سي، ليس فقط أن يصطحب زميال له ومدافعا 
عنه ومحاميا، ولكن أيضا بإمكانه أن يحضر وقت عرض املقرر لتقريره، 
ويتم مناقشة  القا�سي،  تتم مع  التي  للمناقشة  املقرر  أيضا  ويحضر 
بعضهما البعض للوصول إلى الحقيقة. طبعا هناك أجل للبت قدره 
أربعة أشهر، ويمكن تمديد هذا األجل بموجب قرار معلل مرة واحدة. 
وقد حدد املشروع الجهة التي يمكن الطعن لديها في القرارات املتعلقة 
النقض.  بمحكمة  اإلدارية  الغرفة  وهي  للقضاة  املهنية  بالوضعية 
وبالطبع، فإن ذلك سيكون بسبب الشطط في استعمال السلطة، مع 
إمكانية طلب وقت تنفيذ املقررات املطلوب إلغائها أمام نفس الغرفة. 
وبالطبع، فإن املجلس األعلى للسلطة القضائية سيكون له دور كبير في 
تخليق القضاء، وذلك من خالل مجموعة من اآلليات تجدونها واضحة 
في املقتضيات املعروضة عليكم. كما أن املجلس له دور هام بمقت�سى 
هذا القانون في تحسين الوضعية املهنية للقضاة، وكذلك الرفع من 
مستوى منظومة العدالة، من خالل التقارير التي يقوم بنشرها وتبليغها 

إلى الجهات التي نص عليها الدستور.

في نفس اآلن ودفعا ألي قطيعة محتملة بين املؤسسات، ونظرا ألن 
الفصل األول من الدستور ينص على الفصل بين السلط، لكن في إطار 
من التعاون والتوازن، فإن النص يؤسس لتعاون بناء متوازن في إطار 
االستقالل الالزم بين السلطتي،ن وذلك من خالل سن آلية للتنسيق 
بين السلطة القضائية ووزارة العدل، وبالطبع هناك تفاصيل أخرى ال 

مجال الستعراضها جميعا.

النواب،  السادة  النائبات،  السيدات  الرئيس،  السيد  يفوتني  ال 
أن أؤكد على أهمية املناقشة التي تمت وكذلك التعديالت التي قمتم 
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فرق  أن  كما  تعديال،   55 باقتراح  األغلبية  قامت  حيث  باقتراحها، 
املعارضة اقترحت 68 تعديال. وقد تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع 
كافة املقترحات تقريبا، واقترحت بدورها تعديالت، تأسست في معظمها 
على التعديالت التي طرحتها فرق األغلبية واملعارضة وتجدونها الشك في 

التقرير.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخلةمةئبةت،

لةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

األسا�سي  بالنظام  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  بخصوص 
للقضاة، فإن مستجداته أيضا كثيرة وكثيرة جدا، وأنا هنا أحاول أن 
أختصر ما هو مدون بهاته األوراق التي بين يدي، ومن ذلك ما تعلق 
بتأليف السلك القضائي، حيث أن الذي نص عليه القانون التنظيمي 
املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة هو تكريس مبدأ وحدة القضاء الذي 
يتألف من هيئة واحدة، تشمل قضاة األحكام وقضاة النيابة العامة 
املعينين بمختلف محاكم اململكة، جاللة امللك هو الذي يعين الرئيس 
األول ملحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ملدة خمس سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، وهذا مستجد مهم ألنه في الحالة الحالية 
ليس هناك أمد ملن يتولى مهمة الرئاسة األولى ملحكمة النقض، وكذلك 
النقض، اآلن  العامة ملحكمة  النيابة  يتولى املسؤولية األولى عن  ملن 

سنكون أمام حد أق�سى مقداره 10 سنوات على األكثر.

وبالطبع، فإن النص كما تعلمون، نص على وضع قضاة النيابة 
العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 
ورؤسائهم التسلسليين، كما نظم بشكل جديد املناصب القضائية ومهام 
املسؤولية التي يتوالها القضاة، كما نص على إحداث منصب نائب 
للرئيس األول ملحكمة النقض وباقي املسؤولين القضائيين. وبالطبع، 
فإن النص فصل حقوق وواجب القضاة بشكل ال أجد نف�سي في حاجة 
هناك  التأديب  موضوع  وفي  تعلمونها.  التي  التفاصيل  كافة  إلى سرد 
مستجدات مهمة، ارتأينا أن نطرحها على املؤسسة التشريعية، وذلك 
من أجل أن نضمن للمواطنين حقوقهم الثابتة في العدل وفي اإلنصاف 
تماما، كما أننا كرسنا وكرستم معنا، بناء على ما نص عليه الدستور 
واملرجعيات املذكورة، استقالل السلطة القضائية مؤسساتيا، ونرجو 

أن يكون ذلك أيضا فعليا بشكل تام.

خالل  من  التأديب،  نظام  املشروع  تناول  الخصوص،  وبهذا 
املقتضيات التالية: يعتبر كل إخالل من القا�سي بواجباته املهنية أو 
بالشرف أو بالوقار أو بالكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة 
بواجب  القا�سي  بإخالل  تتعلق  وإضافة مقتضيات جديدة  تأديبية، 
لقاعدة  الخطير  والخرق  واالستقامة  والنزاهة  والتجرد  االستقالل 
األطراف، وكذلك  أساسية لحقوق وحريات  مسطرية تشكل ضمانة 
الخرق الخطير لقانون موضوع، وكذلك اإلهمال أو التأخير الغير مبرر 

املتكرر في بدء إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسة القا�سي 
ملهامه القضائية، كل ذلك يعتبر أخطاء جسيمة تترتب عنها عقوبات. 
هذه العقوبات هي عقوبات متدرجة حسب خطورة الفعل املرتكب، 
والتي يمكن أن تكون إنذارا أو توبيخا، ويمكن أن تصل إلى العزل حينما 

يكون الخطأ خطأ جسيما ال يغتفر وال يقبله أحد.

وبالطبع، فإن سن التقاعد ال بأس أن أشير هنا، أن هذا هو أول 
نص يؤسس إلى رفع هذا السن، حيث وكما تعلمون، فإن القضاة يبلغ 
سن تقاعدهم الستين، غير أنه يمكن تمديد هذا السن إلى غاية الستة 
والستين، لكننا هنا نجعل سن التقاعد األصلي خمسة وستين قابل 
للتمديد إلى غاية السبعين سنة، بعد سنة، في إطار التوافق الالزم بين 

القا�سي املعني واملجلس األعلى للسلطة القضائية صاحب القرار.

حض لتخلةسيدلتخولةسةدةخلملحت9حين،

بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  ملشروع  بالنسبة  الحال  كما 
مشروع  املشروع،  لهاذ  بالنسبة  في  دأبكم  كان  القضائية،  السلطة 
تفضلتم  أن  للقضاء،  األسا�سي  بالنظام  املتعلق  التنظيمي  القانون 
 28 األغلبية  نصيب  كان  حيث  متعددة،  تعديلية  مقترحات  بتقديم 
تفاعلت  وقد  تعديال،   22 نصيب  للمعارضة  كان  حين  في  تعديال، 
الحكومة إيجابيا مع مجمل التعديالت املقدمة وقدمت صيغ توافقية 

في هذا الباب.

حض لتخلةسيدلتخولةسةدةخلملحت9حون،

ال يفوتني في ختام هذه الكلمة، أن أقول لكم، بشكل مباشر وصريح، 
إننا ونحن نقدم بعض مستجدات هذين املشروعين والتي تجسد التقدم 
الكبير في ضمان استقالل السلطة القضائية، نؤكد أن ما أوردناه غيض 
من فيض وقليل من كثير. لكن ذلك ال يعني أن املستجدات التشريعية 
أنها اجتهادات استحضرنا فيها  غاية في الكمال وال منتهى اآلمال، إذ 
املعطيات  أيضا  فيها  اعتبرت  كما  والدولية،  الدستورية  املرجعيات 

الخاصة بمجتمعنا وأخالقياته واحتمال انحراف من يهمه األمر لدينا.

أذكر أنني أصدرت منشورا قصد تفعيل دور الجمعية العمومية 
باملحاكم والتأكيد على دورها التقريري، فكان أن بدأ البعض في التداول 
حول املسؤوليات واملهام خارج اجتماع الجمعية العمومية، باالتفاق 
املسبق بين طائفة من القضاة لفرض رأيهم على املسؤولين باملحكمة 
الجمعية  إفراغ دور  تم  الشديد،  باقي زمالئهم. وهكذا لألسف  وعلى 
،كنا قد  بمنطق آخر ومن قبل طرف آخر  املحكمة،  بهذه  العمومية 
أصدرنا هذا املنشور من أجل إنصافه على حساب املسؤولين. وتبين لي 
وأقول لكم تبين لي، أنه ال يكفي إصدار القرارات الجيدة دون استحضار 
من يهمه أمر تطبيقها وتفعيلها. وتذكرون كيف مرت االجتماعات العامة 
لبعض الجمعيات املهنية، ومستوى املمارسة الديمقراطية التي كشفت 
التي مورست من شأنها،  عنها واالختالف الذي حدث فيها والطعون 
لذلك ال بد من رصد تطور املمارسة الفعلية بمقت�سى أي قانون، وبقدر 
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نضج هذه املمارسة ينبغي تطوير القانون، ألن القانون يطبقه البشر 
حسب طبائعه وثقافته وحسب مواقعه ومصالحه ومعطيات مجتمعه.

أذكر ذلك اليوم، حضرات السيدات والسادة املحترمي،ن وإن كنتم 
مشغولون بغير هذه الكلمة، فأنا سأقوم بواجبي بغض النظر عما أنتم 
فيه مشغولون. أذكر ذلك اليوم الذي حضر فيه وزير العدل اللبناني 
السابق، والذي حكى لي بمرارة كيف أنه وهو نقيب املحامين بلبنان دافع 
عن استقالل القضاء عن الدولة، فإذا به بالفعل يستقل عنها، لكنه 
سقط في أتون الطائفية البغيضة، فبعد أن كان القضاء اللبناني وطنيا 

أصبح طائفيا.

اليوم ونحن نعيش مرحلة التأسيس الستقالل مؤسسة القضاء 
إلى قضاء مستقل عن  التنفيذية، من حقنا أن نتطلع  عن السلطة 
الجميع، وأقول الجميع، ومن حقنا أن نخ�سى ضياع استقالله في مراتع 
الحزبية أو الفئوية وما خفي أخطر وأمر. لذلك، فإن على الجميع أن 
ينأى بنفسه عن التعامل مع بعض قضاتنا كزبناء أو أنصارا أو شيئا مما 

يخل باستقاللهم.

لةسيدخلة ئيس،

حض لتخلةسيدلتخولةسةدةخلملحت9حين،

إن من أكثر القضايا إثارة للجدل والنقاش موضوع استقالل النيابة 
العامة عن السلطة التنفيذية، وهو املوضوع الذي لم يحسم دستوريا 
في أي اتجاه. وقد اجتهدت الهيئة العليا للحوار الوطني، وأنتجت توصية 
في هذا املجال تق�سي برئاسة الوكيل العام لدى محكمة النقض للنيابة 
العامة، وهو اجتهاد رأيت حينها أنه مرجوح ألسباب ال مجال لذكرها هنا، 
لكنني تبنيت هذا اإلجتهاد ودافعت عنه بعد أن أصدرت اللجنة التي 
كنت رئيسها، أي الهيئة العليا للحوار الوطني، بعد أن أصدرت توصيتها 
تعديالتها  عن  تتنازل  أن  إلى  األغلبية  فرق  ودعوت  الخصوص  بهذا 
بشأن اإلبقاء على عالقة النيابة بوزير العدل، وهو ما فعلته مشكورة. 
وفي املقابل، قبلت الحكومة اقتراح األغلبية الرامي إلى ربط املسؤولية 
املحاسبة، وذلك بإفساح املجال أما الوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، لتقديم تقرير سنوي عن تنفيذ 
باملجلسين. وستكون  العدل والتشريع  أمام لجنة  الجنائية  السياسة 
فرصة سانحة للمجلس الدستوري ليقول كلمته في هذه الصيغة التي 
املجلس  ما سيقرره  أننا سنقف عند  اآلراء، والشك  اختلفت حولها 

الدستوري كالعادة.

وهنا البد أن أؤكد، أنه كثيرا ما تم االفتراء على وزير العدل والحريات، 
بادعاء أنه كان قبل أن يكون مسؤوال يقول بخيار الفصل ثم أصبح بعد 
أن أصبح وزيرا يقول بخيار الوصل، وهذا ادعاء أؤكد لكم ادعاء عار من 
الصحة تماما، إذ لم يحصل أبدا أن قلت بذلك أبدا والوثائق شاهدة 

على ذلك.

اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  صادقت  وقد  واليوم 

بمجلس النواب على صيغة الفصل التي اقترحناها، وينتظر أن تصادقوا 
مشكورين في الجلسة العامة على هذا املقت�سى، فإني أتطلع إلى ذلك 
فيه  تعهد  منطقيا  فصال  لنبلور  دستورنا،  فيه  يعدل  الذي  اليوم 
رئاسة النيابة العامة إلى مدع عام، مستقل، يخضع اختياره ملسطرة 
أكثر استجابة للمعايير الديمقراطية. كما أني لو استقبلت من أمري 
العامة مفتشية واحدة،  ما استدبرت، فاقترحت أن تكون املفتشية 
وأخرى  القضائية  بالشؤون  تعنى  إحداهما  اثنتين:  بدل  مستقلة، 
بالشؤون اإلدارية واملالية. وتكون مهام هذه املفتشية املستقلة شاملة 
ملهام املفتشيتين، وهي من تقوم بمهامها بناء على طلب إما من وزارة 
العدل والحريات أو املجلس األعلى للسلطة القضائية أو بناء على طلب 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة. 
بناء على ذلك، تقوم هي بمتابعة القضاة املخالفين وتدافع عن متابعتها 
أمام املجلس على السلطة القضائية، وتطعن في قراراته أمام الغرفة 
اإلدارية ملحكمة النقض. وعلى ذكر الغرفة اإلدارية ملحكمة النقض، 
بتها في الطعون املتعلقة بقرارات املجلس  فإنه ليس هناك ما يعيب 
األعلى للسلطة القضائية، وال أدل على ذلك أن نفس الصيغة معتمدة 
بإسبانيا، حيث إن رئيس املجلس العام عندهم للسلطة القضائية هو 
نفسه رئيس محكمة النقض، وكل القرارات التي يتخذها املجلس العام 
للسلطة القضائية يطعن فيها أمام الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض 

اإلسبانية حسب ما يسمونه عندهم.

أنفسهم  القضاة  بعض  أن  أتعجب،  لكم  وأقول  أتعجب  وأنا 
يطعنون في هذا النص، ويقولون بأن الغرفة اإلدارية لن تكون مستقلة 
في مواجهة رئيس محكمة النقض الذي هو في نفس اآلن الرئيس املنتدب 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية، أي إن القضاة لألسف الشديد، 
يتهمون القضاة بعدم االستقالل، وهذا لألسف الشديد أمر غير مقبول 
وفيه تبخيس الستقالل زمالئهم في هيئات عليا، نشهد أن األمر على 
خالف ما يدعون وال نرى من مبرر يدعو إلى هذه االتهامات التي تؤدي إلى 
الحط من الصورة التي ينبغي أن تكون لقضاتنا، خاصة على مستوى 

محكمة النقض وباألخص على مستوى الغرفة اإلدارية بها.

حض لتخلةسيدلتخولةسةدةخلملحت9حون،

إن من شأن تطور القضايا اإلدارية، خاصة من حيث العدد، أن 
عليا  إدارية  بمحكمة  اإلداري  القضاء  تخصيص  إلى  بالفعل  يؤدي 
تحل محل الغرفة اإلدارية ملحكمة النقض، في إطار تطور دستوري 
موزون،  وتدرج  بروية  إنجازه  على  بالدنا  تعودت  طبيعي،  مؤسساتي 
مع العلم أن حجم القضايا بالغرفة اإلدارية ملحكمة النقض هو دون 
األلفين. ومعلوم أن هذا العدد ال يمكن أن نقوم من أجله بتأسيس 

محكمة إدارية عليا يسمونها مجلس الدولة أو ما إلى ذلك.

للسطلة  األعلى  املجلس  بمنح  املتعلقة  املطالب  بخصوص  أما 
القضائية مهام اإلدارة القضائية بدل السلطة التنفيذية، فإني أؤكد 
على أن العديد من الدول الراقية، في باب استقالل القضاء، ال تعتمده 
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في تنظيم مرافقها، واملثال على ذلك: إسبانيا؛ بلجيكا؛ فرنسا وغيرها. 
113 من  الفصل  أنه مطلب غير دستوري بحكم ما نص عليه  كما 

الدستور املغربي، والذي ورد به التالي:

»يسهر املجلس األعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات 
املمنوحة للقضاة وال سيما فيما يخص استقاللهم وتعيينهم وترقيتهم 

وتقاعدهم وتأديبهم.

يضع املجلس األعلى للسلطة القضائية بمبادرة منه تقارير حول 
وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات املالئمة بشأنها.

أو  امللك  من  بطلب  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس  يصدر 
الحكومة أو البرملان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، مع 

مراعاة مبدأ فصل السلط«.

هذا الفصل وأقول هذا الفصل، يحدد بدقة مهام املجلس األعلى 
القضائية  السلطة  الستقالل  ضامنة  مهام  وهي  القضائية  للسلطة 
وليس منها وال فيها ما له عالقة باإلدارة القضائية، التي تبقى طبقا ملا ورد 
في الفصل 89 من الدستور موضوعة تحت تصرف الدستور موضوع 

تحت تصرف الحكومة.

مخصصات  اعتماد  بصدد  بأننا  حضراتكم،  أفيد  ذلك،  ومع 
مالية للمحاكم تلبي حاجياتها بناء على ما يسمى »حوار التدبير«، وهو 
الحوار الذي سننظم ندوة دولية بمشاركة مع وزارة العدل الفرنسية 
غدا األربعاء والخميس والجمعة، من أجل التكوين على الطريقة املثلى 
لتنزيله، ألن األمر ليس سهال، فحينما يتعلق األمر باملال فاألمر يتطلب 
احتياطا ويتطلب تكوينا ويتطلب مجموعة من التدابير لتأهيل املعنيين 

به.

حض لتخلةسيدلتخولةسةدةخلملحت9حون،

وقبل ذلك حضرة السيد الرئيس،

أرجو هللا تعالى في ختام هذه الكلمة، أن يوفق قضاتنا وقاضياتنا 

لكي يكونوا عند حسن ظن جاللة امللك حفظه هللا، جاللة امللك رئيس 

املجلس األعلى للسلطة القضائية، وفي مستوى طموحات وانتظارات 

عموم الشعب املغربي، أمال في غد أفضل ملنظومة العدالة، يقدم فيه 

القضاة العدل للناس جميعا باستقالل ونزاهة ونجاعة، خدمة لبلدهم 

املوعودين  القضاة  من  ليكونوا  منشودة،  تنمية  تحقيق  في  وإسهاما 

بالجنة وليتبوءوا مقعد اإلمام العادل الذي يظله هللا في ظله يوم ال 

ظل إال ظله، راجيا هللا تعالى أيضا أن يوفق املجلس األعلى للسلطة 
القضائية ليحافظ للقضاة على حقوقهم ويدود عنها، ويدفع وأقول 

يدفع، عن القضاء والقضاة والقاضيات الشوائب وينزع عنهم الدواخل 

تعالى  ورحمة هللا  عليكم  والسالم  التوفيق  ولي  وتعالى  سبحانه  وهو 

وبركاته.

لةسيدخلة ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد مقرر اللجنة أو وزع التقرير؟ 
وزع التقرير. أفتح باب املناقشة في كال املشروعين، وذلك على التوالي: 
الصمد  عبد  السيد  املحترم  النائب  السيد  والتنمية،  العدالة  فريق 

اإلدري�سي.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةصمدخلإلدري�سي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيمخولةصالةخولةسال6خعلىخنبيهخلةك يمخ
وعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

لةسيدخلة ئيسخ:

الكلمة للسيد الرئيس.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميلخ
)نقطلخنظة6(:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

غير احنا يعني علقتو واحد التدبير ديال الوقت، احنا كأغلبية درنا 
واحد التدبير آخر، أرجو أننا سلمناه لكم، لذلك أرجو أن تأخذوه بعين 

اإلعتبار.

لةسيدخلة ئيسخ:

ما توصلناش به السيد الرئيس، أشنا هو هاذ التدبير ؟ قول.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميلخ
)نقطلخنظة6(:

من  النوع  بواحد  بيننا  ما  في  الوقت  ندبر  دائما  كأغلبية  نحن 

التوافق، احنا عوض 35 عندنا 25 والباقي وزعناه في ما بيننا، شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخلة ئيسخ:

أشنا هو التوزيع اللي عملتو باش.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميلخ
)نقطلخنظة6(:

نقول لك التوزيع اآلخر كله.
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لةسيدخلة ئيسخ:

نعم السيد الرئيس، ما عنديش.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميلخ
)نقطلخنظة6(:

الحركة : 11 دقيقة.

لةسيدخلة ئيسخ:

الحركة 11 دقيقة كتنقص.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميلخ
)نقطلخنظة6(:

عشر دقائق، عشر دقائق، التجمع : 17 دقيقة عند التجمع.

لةسيدخلة ئيسخ:

 10 الديمقراطي  التقدم  وفريق   11 الحركة  دقيقة،   11 الحركة 
والباقي.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميلخ
)نقطلخنظة6(:

الباقي كنا غنعطيوها للمجموعة ولكن نحتفظ به للتدخل ديالنا 
باش يكفيه الوقت، شكرا.

لةسيدخلة ئيسخ:

شكرا السيد الرئيس، تفضل.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةصمدخلإلدري�سي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيمخولةصالةخولةسال6خعلىخنبيهخلمل سلينخ
وعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

يشرفني أن أتناول الكلمة، في إطار الجلسة العامة ملناقشة مشروع 
القانونين التنظيميين 100.13 و106.13 املتعلقين بالنظام األسا�سي 
للقضاة واملجلس األعلى للسلطة القضائية. وقد مر اليوم على إحالتهما 
على مجلس النواب وعرضهما أمام لجنة العدل والتشريع ما يقارب 
السنة، عرف خاللها نقاشات مطولة بين أعضاء اللجنة والسيد وزير 
الطويلة  املناقشات والسجاالت  كانت  أيضا، حيث  والحريات  العدل 
والعميقة والتي انتهت في كثير من األحيان بالوصول إلى صيغ توافقية 

بين مكونات اللجنة والسيد الوزير. وكنا مستحضرين دائما ما تقتضيه 
املسطرة التشريعية من جدية ومسؤولية، وما يطبعها كما قلت من 
روح الجدية والعمل املستقل املتجرد البعيد عن كل تأثير وضغط مثل 
هذا الذي يقع اليوم في مختلف محاكم اململكة، وكنا نستحضر دائما 
أننا نشرع للمجتمع املغربي برمته لكل مواطنيه ومواطناته وليس لفئة 

بعينها.

إننا نستحضر أن هذين القانونين التنظيميين هما مكملين للدستور 
غرار  على  مستقلة  قضائية  سلطة  بناء  وأسس  دعائم  أر�سى  الذي 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا بما هما دعامة أساسية إلرساء 
قواعد هاته السلطة القضائية، بل إننا مقتنعون أن هذين القانونين 
يعتبران أهم القوانين التنظيمية على اإلطالق، واللذين ال يمكن دون 
إقرارهما الحديث عن استكمال البناء املؤسساتي لهذا البلد. ذلك أنه، 
مباشرة وبعد إقرار دستور اململكة وإجراء االنتخابات التشريعية على 
أساسه والتئام املؤسسة التشريعية، وكذا العمل على بناء املؤسسات 
الورش  هذا  أمامنا  بقي  للدستور،  الجديد  املنظور  وفق  التنفيذية، 
الكبير واملهم الستكمال بناء واحدة من أهم ركائز الدولة واملجتمع وهو 
ما نحن بصدده اليوم. لذلك، حق لنا أن نعتبر هذه اللحظة تاريخية 
لدولتنا ولوطننا ولشعبنا، وحق لنا أن نفتخر ألن هللا كتب لنا أن نكون 

ممن ساهم في مناقشة وتعديل وإقرار هذين النصين التنظيميين.

إننا نعتقد منذ البداية أننا بصدد مناقشة وإقرار قانونين أساسيين 
بكل  برمته  واملجتمع  الدولة  يهمان  للدستور،  مكملين  قلت،  كما 
مواطنيه، رجاال ونساء، بكل فئاته ومستوياته، وليس قانونين لتنظيم 
فئة بعينها وال مهنة وال وظيفة لم نكن نفكر يوما أننا نضع قانونا للقضاة 
القضاء، كما كان  إن  املنهي فقط.  لتنظيم مسارهم  قانونا  فقط وال 
دائما وسيبقى، شأنا من شؤون املجتمع وفي خدمة املجتمع، يلجأ إليه 
إلنصاف املظلومين وإحقاق الحقوق وإرجاع املظالم. وقد تعزز ذلك 
اليوم أو نعتقد أن ذلك تعزز اليوم، بعد تنصيص دستور اململكة في 
بابه السابع على اعتبار القضاء سلطة وتم االرتقاء به إلى مستوى باقي 
السلط. وقد تأسس هذين النصين على مرجعية دستورية واضحة، 
كما أشار السيد الوزير في كلمته، سواء النص األول الذي تأسس على 
الفصل 116 من الدستور أو النص الثاني الذي تأسس على الفقرة 
األخيرة من الفصل 112 من الدستور. وجاء ذلك بعد حوارات طويلة 
وطويلة، جاء بعد إنجاز ميثاق إصالح منظومة العدالة، الذي اهتم 
في جانب كبير منه باستقالل السلطة القضائية كسلطة مستقلة عن 
وتعاونها كما  السلط  توازن  إطار  في  والتشريعية،  التنفيذية  السلطة 
ينص على ذلك الدستور، تتويجا ملسار إصالحي حظي بالرعاية السامية 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس أيده هللا.

وإذا كان ميثاق إصالح منظومة العدالة قد جعل توطيد استقالل 
السلطة القضائية هدفا رئيسا أوال له ضمن األهداف االستراتيجية 
ضمان  إلى  يرمي  والذي  العدالة،  منظومة  إلصالح  الستة  الكبرى 
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مقومات استقالل القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق 
املستقل  القضاء  أقول  املستقل،  بالقضاء  االحتماء  في  األشخاص 
املنصف الفعال. هذا الهدف الرئيس الذي انبثقت عنه مجموع أهداف 
فرعية، في مقدمتها ضمان استقالل املجلس األعلى للسلطة القضائية، 
وضمان التدبير األمثل للمسار املنهي للقضاة. هذين الهدفين الفرعيين 
القانون التنظيمي األول أو مشروع  هما ما يضمنهما، سواء مشروع 
القانون التنظيمي الثاني. كما تأسس مشروعي القانونين التنظيميين 
اللذين نناقشهما اليوم، بصفة خاصة وبعد الدستور، على التوجيهات 
امللكية ذات الصلة، وعلى مضامين امليثاق كما أشرت وعلى املبادئ 

واملعايير الدولية املتعلقة باستقالل السلطة بما يوافق روح الدستور.

لبناء سلطة  الدولية  للمعايير  النصيين موافقين  وقد جاء هذين 
قضائية مستقلة، وذلك ما كرسناه في فريق العدالة والتنمية أو في 
مقترحات األغلبية التي تقدمنا بها مجتمعة، ليكونا هذين النصين أكثر 
توافقا ملختلف املعايير الدولية املنصوص عليها واملتفق عليها إلقرار 

سلطة قضائية مستقلة.

كما أننا في هذا الصدد، البد أن نعرج ونشيد باملنهجية التشاركية 
الواسعة، سواء الذي تمت حين إعداد مشروعي القانونين في دواليب 
الوزارة والحكومة أو التي تمت بعد إحالتهما على البرملان، من طرفنا 
كبرملانيين وكمشرعين مع مختلف الفاعلين، جمعيات مهنية وفاعلين 
ومتدخلين. ولذلك، فقد تم إعداد هذين املشروعين في إطار منهجية 
املعنية  الجهات  الجميع، سواء  إشراك  على  تقوم  واسعة،  تشاركية 
املهنية  الجمعيات  مختلف  أو  املوضوعين  في  املتدخلة  الرسمية 
والقضائية ذات الصلة باملوضوع، وأيضا من خالل لقاءات تواصلية 
نظمها مختلف الفاعلين، بما في ذلك النواب البرملانيين، مع املتدخلين 

من محامين وقضاة وجمعيات كما أشرت إلى ذلك.

وقد طرح النقاش بحدة في موضوع أسا�سي يعتبر جوهر املشروعين 
في هذا  العامة، والبد  النيابة  أال وهو موضوع  وأساسهما وعمودهما 
اإلطار أن أقول، أنه منذ بداية النقاش حول إصالح منظومة العدالة 
حسم  عدم  أمام  أقول  الدستور،  حسم  عدم  وأمام   2012 سنة 
الدستور الواضح، سواء من خالل الفصل 110 الفقرة األخيرة أو 116 
أيضا الفقرة األخيرة، في السلطة التي يتبع لها قضاة النيابة العامة، 
الدستور لم يكن واضحا ولم يحسم ما هي هاته السلطة التي سيتبع لها 
قضاة النيابة العامة. ولذلك، نجد أن دستور اململكة في موضعين قال 
السلطة التي يتبعون لها. قلت وأمام عدم حسم الدستور، منذ البداية 
عرف هذا املوضوع تقاطبا في النقاش وآراء مختلفة، منها من يدعو إلى 
بقاء النيابة العامة تحت سلطة ووصاية وزارة العدل بما هي الجهة 
الحكومية املشرفة على السياسة الجنائية ومتابعة تنفيذها وتنزيلها، 
وكذا الجهة املمكن محاسبتها أمام املؤسسة البرملانية على تنفيذ هذه 
السياسة الجنائية، وبين اتجاه آخر يدعو إلى وجهة نظر مخالفة تحت 
مسمى استقالل النيابة العامة. هذا االتجاه كان متناسيا منذ البداية 

أن النيابة العامة بطبيعتها جهاز تابع، وال يمكن أن يكون جهازا مستقال، 
جهاز تابع وليس مستقل وذلك بمنطوق الدستور نفسه الذي نصص 
على عبارة الجهة التي يتبعون لها. الدستور عندما تحدث عن قضاة 
النيابة العامة، سواء في الفصل 110 أو 116، قال الجهة التي يتبعون 
لها. ولذلك، فقضاة النيابة العامة بطبيعتهم ينتمون إلى جهاز تابع ال 

يمكن أن يكون مستقال.

والسؤال الجوهري ليس هل قضاة النيابة العامة تابعون لوزير 
العدل أم تابعون للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض؟ السؤال 
الجوهري هل سيتحقق معنى اإلشراف واملتابعة واملحاسبة البرملانية 
في  التي هي سياسة حكومية قطاعية  الجنائية  السياسة  تنفيذ  على 
املجال الجنائي. ولذلك، كان نقاشنا في البرملان وكفاعلين، حول تبعية 
متابعة ومحاسبة  إمكانية  العامة ألي جهة عن مدى ضمان  النيابة 
تسمى  الجنائي  املجال  في  قطاعية  سياسة  لتنفيذ  البرملان  ومراقبة 
»السياسة الجنائية«. ولذلك، لم يكن اإلشكال في جوهره ملن تتبع، بل 
كيف يمكن للمؤسسة البرملانية كممثلة لألمة أن تراقب تنفيذ هاته 

السياسة التي هي السياسة الجنائية.

القانون  مشروع  سواء  البداية،  في  القانون  مشروع  جاء  وقد 
التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية أو مشروع القانون 
التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة الذي قدمه السيد الوزير 
منتصرا ألصحاب الفكرة الثانية، أي الفكرة التي تقول بتبعية النيابة 

العامة للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض.

ورغم أننا كنا نقول أن هذا املوضوع في حسمه يحتاج إلى تشاور 
أوسع يصل إلى أق�سى مداه، ولنقل يمكن أن يصل إلى استفتاء، ألن 
كانت  العامة، سواء  للنيابة  املمنوحة  السلطة  املجتمع.  هذه سلطة 
هي  للملك،  العام  الوكيل  تحت وصاية  أو  العدل  وزير  تحت وصاية 
سلطة املجتمع. ما هي سلطة النيابة العامة؟ هي سلطة تحريك الدعوة 
العمومية، هي سلطة متابعتها والتي هي أساسا كما قلت اختصاص 
النيابة العامة وهي ملك أصلي للمجتمع، ويجب أن تبقى لهذا املجتمع 

اآللية الكفيلة باملتابعة واملحاسبة على تنزيل هاته السياسة الجنائية.

ضمن  والتنمية،  العدالة  كفريق  تعديالتنا  في  ضمنا  كنا  وقد 
التعديالت التي قدمتها فرق األغلبية الحكومية، تعديال مفاده اإلبقاء 
املتابعة  هاته  العدل لضمان  وزارة  تحت سلطة  العامة  النيابة  على 
واملحاسبة والرقابة البرملانية التي تحدثت عنها، وهو نفس املوقف الذي 
دافع عنه نواب كثر حتى من فرق املعارضة. كان نواب كثر حتى من فرق، 
ينادون معنا في فرق األغلبية، وعلى األقل في فريق العدالة والتنمية، 
على ضرورة اإلبقاء على الرقابة البرملانية على السلطة املمنوحة لنيابة 
العامة. إال أن الحوار املستمر داخل لجنة العدل والتشريع، سواء بين 
مكوناتها أو مع الوزارة، وكذا حرص فريقنا ومعه األغلبية الحكومية 
على الخروج من عنق الزجاجة الذي وصلنا إليه يوما ما، واإلسراع في 
إخراج هاذين القانونين التنظيميين، بطبيعة الحال مع الحرص على 
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التعاون بعين السلط وضمان املحاسبة التي تحدتنا عنها، دفع بنا إلى 
الوصول والتوافق على صيغة توافقية مفادها أن تكون النيابة العامة 
تحت سلطة السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، لكن بطبيعة 
الحال مع ضرورة حضوره ولو مرة في السنة أمام لجنتي العدل والتشريع 
السياسة  عن  تقرير  لتقديم  املستشارين  ومجلس  النواب  بمجلس 

الجنائية التي سيشرف عليها وعلى تنزيلها.

بطبيعة الحال في النظام الحالي، وفق قانون املسطرة الجنائية، 
الذي يشرف على إعداد السياسة الجنائية هو السيد الوزير العدل، 
والسيد الوزير العدل هو جزء من السلطة التنفيذية، وهناك إمكانية 
اللجان  دائمة، من خالل الجلسات الرقابية ومن خالل حضوره في 
الجنائية كقطاع  السياسة  تنفيذ  ملتابعته ومحاسبته على  البرملانية، 
العامة  النيابة  تفوت  أن  ما  لكن  حكومية.  قطاعية  كسياسة  أو 
باختصاصاتها برمتها للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، والذي 
ليس هناك أي إلزام في القانون الحالي املطبق حاليا لحضوره وملساءلته 
وملتابعته عن ما يمكن أن يقع في تنزيل السياسة الجنائية، تم كما قلت 
التوافق على هاته الصيغة الوسط ليحضر السيد الوكيل العام ولو 
مرة في السنة، مع طبيعة الحال االلتزام في األعمال التحضيرية للجنة 
على عدم الدخول في تفاصيل بعض القضايا الفردية واالكتفاء فقط 

بمناقشة التوجهات العامة للسياسة الجنائية.

في  املتابعات  في  املحاكم،  في  يومية  تجاوزات  تقع  الحال  بطبيعة 
تنزيل السياسة الجنائية، وما نحن ببعيد عما يقع في كثير من القضايا، 
يمكن نعطيكم آخر مثال هو ما وقع في االنتخابات الجماعية من بعض 
املتابعات التي على كل حال لنا عليها مالحظات. عندما يتخذ وكيل عام 
من الوكالء العامين أو وكيل امللك قرارا في قضية لها انعكاسات سياسية 
آنية أو بعدية، واملفروض أن القضاء والوكيل العام والوكالء العامين 
بعيدون عن مراعاة االعتبارات السياسية، لكن قراراتهم في كثير من 
األحيان تكون لها انعكاسات. لذلك، قلنا يجب أن تبقى للبرملان آلية 
ملتابعة تنفيذ السياسة الجنائية، وهو ما تم إقراره من خالل التعديل 
الذي تقدمنا به، ومن خالل التوافق الذي تم بين مكونات لجنة العدل 
والتشريع وبين السيد وزير العدل والحريات، بإقرار هذا التعديل الذي 
تم إدخاله في القانون. هذا فيما يتعلق باملالحظات حول مشروعين 
القانونين، ألنه هاته مالحظات عامة وردت، سواء في مشروع القانون 
القانون  مشروع  أو   100.13 القضائية  بالسلطة  املتعلق  التنظيمي 
التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة 106.13، وإال إذا رجعنا 
إلى القانون التنظيمي األول املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية، 
والذي جاء في عمومه بطبيعة الحال بمجموعة من املستجدات املهمة 
التي نقول أرست دعائم بناء سلطة قضائية مستقلة من خالل الجهاز 
اليوم الذي سيشرف على هاته السلطة القضائية والذي هو املجلس 
األعلى للسلطة القضائية، الذي سيكون له ألول مرة بمقت�سى الدستور 
وبمقت�سى هذا القانون التنظيمي، الشخصية االعتبارية واالستقالل 

املالي البعيد عن املؤسسة التنفيذية، بحيث أن هذا لم يكن في نظامنا 
الحالي. يمكن أن نقول بأنه كان جزء وإن لم يكن جزء، ولكن كان له 
ارتباط بالسلطة التنفيذية، ولكن اليوم ستكون عندنا مؤسسة قائمة 
لها اعتبار لها استقالل مالي وشخصية اعتبارية ستشرف على السلطة 

القضائية كسلطة توازي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ولذلك، جاء هذا القانون التنظيمي ليحدد بطبيعة الحال تأليف 
الحال  بطبيعة  تشكيلته  والذي  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 
منصوص عليها في الدستور تم تنزيلها، وتنظيم وسير املجلس األعلى 
سلطة  بناء  يضمن  بما  املجلس  واختصاصات  القضائية  للسلطة 
قضائية مستقلة. وقد نص املشروع على أن املجلس األعلى للسلطة 
القضائية يتمتع كما قلت بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري 
واملالي، ويتوفر على مقر خاص إلى غير ذلك، مما يضمن هاته االستقاللية 

ويضمن للمؤسسة شخصيتها االعتبارية.

وقد عززنا ذلك من خالل تعديالتنا، على تنظيم آليات انتخاب 
التي  الديمقراطية والشفافة  بالطرق  الحال  القضاة، بطبيعة  ممثلي 
تضمن أن ينتخب قضاتنا ممثليهم بكل شفافية وديمقراطية ووفق 
املساطر القانونية، وهذا تمرين لن يكون سهال بطبيعة الحال ال نتصور 
أن إمكانية تنظيم هاته االنتخابات وفق املعايير ووفق اآلليات التي ينص 
عليها القانون ستكون شيئا سهال وإنما ستكون أمرا مهما من خالله 
سنستطيع أن نبني هاته املؤسسة الجديدة. وأيضا تم ضمان تمثيلية 
النساء القاضيات بما يتوافق مع تواجدهن في السلك القضائي كحد 

أدنى.

وقد تم أيضا تقوية الضمانات املخولة للقضاة، بمناسبة تدبير 
املجلس األعلى لوضعياتهم، من خالل ضمان اطالعهم على التقارير، 
من خالل ضمان إمكانية الطعن، من خالل ضمان حقوق الدفاع كما 
هي متعارف عليها عامليا. معنى ذلك أن القا�سي اليوم أصبح محصنا 
من كل تأثير من خالل نقله أو انتدابه أو غير ذلك من اآلليات التي كانت 
موجودة في بالدنا، ويمكن أن يكون بعض منها مازال قائما، لكن نتصور 
أنه من خالل إقرار هذين النصيين ومن خالل توفير هاته الضمانات 
للسادة القضاة سيكون السادة القضاة محررون إلى حد كبير إال من 
ضميره  إلى  يحكم  لن  القا�سي  يكون  لن  الحال،  بطبيعة  ضمائرهم 
والقانون، وهذا ما نرجوه من خالل إقرار هذين النصيين. وتم إحداث 
كل اآلليات الكفيلة بضمان هاته الضمانات التي تحدثت عنها، بما في 
ذلك إقرار اآلليات الكفيلة بمد جسور التعاون بين املجلس والسلطة 
الحكومية املكلفة بالعدل. وقد كانت لنا تعديالت مهمة في هذا اإلطار، 
حيث أنه كانت لنا مالحظات على اآللية املقترحة للتعاون بين السلطة 
بمقت�سى  إن شاء هللا ستؤسس  التي  القضائية  والسلطة  التنفيذية 

هذين القانونين التنظيميين.

أما فيما يتعلق بالنظام األسا�سي للسادة القضاة 106.13 والذي 
تحدث، بطبيعة الحال كما تكلم عن ذلك السيد الوزير، عن تأليف 
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النظامية  والوضعية  القضاة  وواجبات  وحقوق  القضائي  السلك 
للقضاة، ونظام التأديب الذي تحدث عنه، فقد كرس املشرع مبدأ 
العامة  النيابة  وقضاة  األحكام  قضاة  تشمل  والتي  القضاء  وحدة 

بمختلف املحاكم الذين يعينون في السلك القضائي.

والبد أن نقف وقفة مهمة مع ما تضمنه النظام األسا�سي للسادة 
نعانيه،  كنا  ما  أن  القضاء، حيث  ولوج  من ضبط شروط  القضاة 
سواء كفاعلين أو كأفراد في هذا املجتمع، أن الناس يقفون في كثير 
من األحيان أمام قضاة يراهم الناس غير مؤهلين للبت في قضاياهم، 
سواء من حيث تكوينهم أو من حيث أعمارهم أو من حيث نضجهم. لكن 
اليوم تضمن النظام األسا�سي للقضاة شروطا محددة لولوج السلك 
خالل  من  سواء  الولوج،  أساليب  تعدد  الحال  بطبيعة  القضائي، 
األساتذة  أو  القضاة  للسادة  املباشر  التعيين  أو  القضائيين  امللحقين 
الباحثين أو املحامين أو غيرهم. لكن نتصور أن من أهم ما جاء به هذا 
القانون هو ضمان التكوين الجيد، يعني املاستر ثم بعد ذلك 3 سنوات 
من املعهد العالي للقضاء ثم سنتين في النيابة العامة. بعد ذلك، بعد أن 
يبلغ القا�سي على األقل ثالثين سنة يمكن أن يفصل في النزاعات بين 
الناس، وهذا نعتبره شرطا مهما يوفر للقا�سي تكوينا مناسبا ونضجا 

للمنتسبين للقضاء.

تجدر اإلشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي سواء املتعلق بالنظام 
األسا�سي للقضاة يرتبط بصفة أساسية بمشروع القانون التنظيمي 
املتعلق، نحن نناقش مشرعين قانونين مرتبطين، بحيث أنه كثير من 
املقتضيات مكملة لبعضها، سواء في مشروع القانون التنظيمي األول أو 
الثاني، ولذلك جاءت مناقشتهما في البرملان في فترة واحدة وحتى اليوم في 

الجلسة العامة في فترة واحدة.

وفي الختام، ال بد أن أشير إلى أن املشروع قد حظي باهتمام هيئات 
دولية متخصصة ونالت تثمينا ودعما قويين من قبل، كما أشار السيد 
الوزير، من قبل لجنة البندقية واللجنة األوربية من أجل النجاعة 

القضائية واملجلس االستشاري للقضاة األوربيين.

لذلك السيد الوزير املحترم، في األخير، نهنئكم وننهئ الحكومة وننهئ 
أنفسنا في لجنة العدل والتشريع وننهئ الوطن بكل مكوناته، على أننا 
في هذه اللحظة نر�سي دعائم سلطة قضائية مستقلة ونؤسس لقضاء 
مستقل يحرر القضاة من كل تأثير محتمل عليهم، كما يحررهم من كل 
تدخل للسلطة التنفيذية، ويوفر لهم كامل الضمانات للقيام بواجبهم 
بكل تجرد ومسؤولية. كما أننا في هذه اللحظة التاريخية، نكون أقررنا 
قانونا بنفس املستوى الذي يوفر الضمانات، فإنه يضع السادة القضاة 
أمام ضمائرهم وأمام حسن تطبيقهم للقاعدة القانونية. لذلك، نكون 
في األخير، كممثلين لألمة أناط بنا الدستور مهمة التشريع، عندما أقول 
أناط مهمة هو أناطها بالبرملان، لم ينطها بجمعية قضائية، ولم ينطها 
بمجموعة ضغط، ولم ينطها بأفراد، بل أناط مهمة التشريع بالبرملان. 
وما نالحظه أن اليوم كل واحد يريد أن يشرع لنفسه، ولنقلها صراحة، 

يشرعون  أن  يريدون  األطباء  ألنفسهم،  يشرعوا  أن  يريدون  القضاة 
ألنفسهم، املحامون يريدون أن يشرعون ألنفسهم. املشرع أناط مهمة 
التشريع بالبرملان، والبرملان فقط، بطبيعة الحال باآلليات التشاركية 
والحوار وإشراك الجميع. لذلك، نكون كممثلين لألمة أناط بنا الدستور 
مهمة التشريع، قد أبرأنا ذمتنا أمام هللا أوال ثم أمام الشعب املغربي 

والسالم عليكم.

لةسيدخلة ئيس:

شكرا للسيد النائب املحترم ال�سي عبد الصمد اإلدري�سي. الكلمة 
للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية النائبة املحترمة فتيحة مقنع، راه 

باقي عندك الوقت السيد النائب.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيملخحقمع:

سيدخ علىخ ولةسال6خ ولةصالةخ لة حيمخ لة حمنخ هللاخ بسمخ
لمل سلين.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةوزرلء،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخأعضةءخحجلسخلةمولبخلملحت9حين،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين املتعلقين بالسلطة القضائية 
مستوى  على  ناقشناه  أن  سبق  ما  وهو  للقضاة،  األسا�سي  والنظام 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، بحيث أخذت منا املناقشة 
فترة طويلة بعد أن أحيل على الجلسة العامة، وتم إرجاعه إلى اللجنة 
قصد إعادة الدراسة والتصويت من جديد. وكان الهدف من ذلك، 
تعميق النقاش وتوضيح مختلف الجوانب نظرا ألهمية هذين النصين 
القضائية  للمنظومة  أساسية  أعمدة  يشكالن  اللذين  التأسيسيين 
ذات االرتباط الوثيق بمختلف جوانب الحياة العامة من أمن قانوني، 

وسالمة األسرة، واملجتمع، وضمان املعامالت، وحماية االستثمارات.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

أحدث دستور فاتح يوليوز 2011، تطورا نوعيا في مجال القضاء، إذ 
ألول مرة في التاريخ القضائي املغربي جعل الدستور من القضاء سلطة 
مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بموجب 
واملعاهدات  املواثيق  مع  يتما�سى  ما  وهو  الدستور،  من   107 املادة 
القضاء وحقوق  بمجال  واملرتبطة  املغرب  عليها  التي صادق  الدولية 
اإلنسان، فضال عن استجابته ملطالب العديد من الهيئات السياسية 
والحقوقية واملدنية واملهنية، ثم إن التطورات التي عرفتها بالدنا على 
جميع املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فرضت ضرورة 
تطوير الترسانة التشريعية املرتبطة بمجال السلطة القضائية والعدالة 

بصفة عامة.
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لةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

من دون شك يجمع املغاربة على أن دستور 2011 يعتبر نقلة نوعية 
من التاريخ السيا�سي املغربي، وبالتالي في جميع املجاالت، وخاصة في 
الدولة واستمرارها،  لقيام  يعتبر ركيزة أساسية  الذي  القضاء  مجال 
وبالتالي فالتعاطي بحكمة مع هذا املوضوع الذي يعتبر ورشا كبيرا يمكن 
أن يعطي إضافة نوعية ملسار العدالة باملغرب بصفة عامة، كما ال 
يخفى عليكم، فإن دستور 2011 جاء بباب خاص وهو الباب السابع 

واملتعلق بالسلطة القضائية.

للمجلس  التنظيمي  القانون  مشروع  أن  عامة،  كمالحظة  ويبقى 
هما  للقضاة،  األسا�سي  للنظام  باإلضافة  القضائية،  للسلطة  األعلى 
التمييز  معها  لدرجة يصعب  كبير جدا  إلى حد  يتمازجان  مشروعان 
بينهما، ولذلك كنا نطمح لو أن الدستور تحدث عن قانون تنظيمي 

واحد يعالج كال املجالين في نص واحد وليس كقانونين منفصلين.

فبالنسبة للفصل 116 من الدستور، فإنه كان واضحا في التنصيص 
على قانون تنظيمي متعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية الذي 
من شأنه أن ينظم مجال السلطة القضائية في حلة جديدة، وبشكل 
في  عليه  كان  مما  أوسع  وباختصاصات  جديدة،  وبصالحية  جديد، 
النسخة الحالية املتمثلة في املجلس األعلى للقضاء. ويمكن القول، بأن 
مطلب إصالح القضاء وإصالح منظومة العدالة كان مطلبا رئيسيا لدى 
كل نساء ورجال السياسة، ولدى كل النشطاء الحقوقيين والفاعلين 
للمهنيين  وكذا  القضاء،  ورجال  نساء  كل  إلى  باإلضافة  املدنيين، 
واملختصين، وكل من لهم صلة بمجال العدالة، وفي مقدمة املطالبين 
بإصالح هذه املنظومة، كانت املؤسسة امللكية حينما اعتبر جاللة امللك 
أن الحق هو قوام املؤسسات ودولة الحق والقانون وهو تحفيز لالستثمار 
وتحقيق للتنمية، ومن هنا كان اإللحاح الكبير على ضرورة إصالح هذا 
القطاع لكونه وبحق ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون واملؤسسات 
وسيادة القانون، إال أن الحوار الوطني حول اإلصالح العميق ملنظومة 
العدالة يعاب عليه غياب املقاربة التشاركية في مجمل أطواره، بفعل 
مقاطعة أشغاله من طرف جل الفاعلين الحقيقيين املنتميين للجسم 
القضائي من قضاة ومحامين، وكتاب الضبط، وكذا من أصحاب املهن 

القضائية.

ومن جهة أخرى، البد من اإلشارة إلى أن موضوع استقالل القضاء، 
باإلضافة إلى كونه مبدءا مكرسا في الدستور املغربي لسنة 2011، فهو 
يعد مبدءا أساسيا والتزاما دوليا وفقا إلعالن مونتريال بكندا سنة 1983 
الستقالل العدالة، وانسجاما أيضا مع املبادئ األساسية لألمم املتحدة 
في  أنه عنصر محوري  القضاء، كما  باستقالل  املتعلقة   1985 لعام 
عملية اإلصالح ودافع إيجابي نحو ترسيخ مبادئ العدالة واإلنصاف، 

وإعادة  األساسية،  املواطن  حرية  وضمان  اإلنسان،  حقوق  ومبادئ 
نزيهة ومنصفة وذات  القضاء، وإرساء مبادئ عدالة  الثقة ملنظومة 

مصداقية لدى الجميع.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

قد جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس 
املجلس  محل  الجديد  الدستور  بموجب  القضائية  للسلطة  األعلى 
األعلى للقضاء، حيث ينص الفصل 113 من الوثيقة الدستورية على 
الضمانات  القضائية، يسهر على تطبيق  للسلطة  أن املجلس األعلى 
املمنوحة للقضاة، والسيما في ما يخص استقاللهم وتعيينهم وترقيتهم 
وتقاعدهم وتأديبهم، ويضع املجلس األعلى للسلطة القضائية بمبادرة 
منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات 
املالئمة بشأنها، ويصدر أيضا بطلب من امللك أو الحكومة أو البرملان آراء 
مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، مع مراعاة مبدأ فصل السلط. 
لذلك فإن إصالح مؤسسة النيابة العامة، يشكل عنصرا أساسيا ضمن 
نسق إصالح منظومة العدالة، لكونها تعتبر مؤسسة قضائية أساسية، 
وأن أي إصالح ال يمنحها استقالال حقيقا يبقى إصالحا ناقصا وغير 

متكامل.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

كما ال يخفى عليكم، فإن هذا النص رغم كونه يعد قفزة نوعية في 
تاريخ املنظومة القضائية ببالدنا، بجعلها سلطة مستقلة عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، فإنه ال زال يتضمن جوانب عدة بقيت غامضة 

من أهمها:

والسلطة  العدل  وزارة  بين  العالقة  طبيعة  حول  الغموض   -
القضائية  باإلدارة  الوزارة  عالقة  مستوى  على  خاصة  القضائية، 

واإلشراف اإلداري على املحاكم؛

- الغموض حول طريقة التعيين في مناصب املسؤولية القضائية؛

املنتخبين  القضاة  من  األعضاء  بين  التمييز  حول  الغموض   -
واألعضاء املعينين بخصوص مدة واليتهم، بجعل مدة القضاة املنتخبين 
محددة في 5 سنوات غير قابلة للتمديد، وجعل مدة األعضاء املعينين 

محددة في 4 سنوات مع جعلها قابلة للتجديد؛

- استهداف األفواج الجديدة من القضاة بفرض أقدمية 5 سنوات 
للترشح لعضوية املجلس األعلى  باملحاكم كشرط  الفعلي  العمل  من 
للسلطة القضائية، وهو شرط لم يكن معموال به في املجلس األعلى 

للقضاء خالل الفترة السابقة التي دامت حوالي نصف قرن من الزمن؛

- األخذ بتقارير املسؤولين القضائيين كعامل مؤثر في ترقية قضاة 
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األحكام قياسا على قضاة النيابة العامة، وهو ما من شأنه أن يتحول إلى 
عامل للمس باستقاللهم أو محاولة تعريضهم للتأثير غير مشروع؛

- الغموض أيضا حول مدونة سلوك القضاة.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

لةسةدةخلةمولبخولةمةئبةتخلملحت9حون،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

الذي   106.13 رقم  التنظيمي  القانون  بمشروع  يتعلق  ما  في  أما 
يتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة، فإن أول ما نسجله بخصوصه هو 
تغيير عنوان مشروع القانون هذا من النظام األسا�سي لرجال القضاء 
إلى النظام األسا�سي للقضاة، وإن كنا نأمل أن يكون عنوانه هو النظام 
يشمل  اعتبار جمع قضاة  تم  أنه  إال  والقضاة،  للقاضيات  األسا�سي 
اإلناث والذكور على حد سواء، ثم إن هناك مالحظة ثانية على هذا 
فيها على  التنصيص  التي جاء  منه،  األولى  املادة  املشروع بخصوص 
الفصل 112 من الدستور فقط، دون التنصيص على الفصل 117 من 
الدستور أيضا التي وردت في املشروع بعيدة ب 33 مادة على األحكام 
العامة، وذلك حتى تظهر في الوهلة األولى الغاية األساسية لهذا املشروع 
والتي تجمع بين تحصين القضاة وضمان استقالليتهم، وكذا حماية 
املشروع  هذا  إعطاء  أجل  من  ذلك،  مع  باملوازاة  املتقاضين  حقوق 

مدلوله الحقيقي.

كنا نأمل أيضا أن يتم التنصيص على الفصلين معا 112 و117 من 
الدستور في املادة األولى املذكورة التي جاء بها املشروع في باب األحكام 
العامة، هذا من حيث الشكل، أما من حيث املوضوع، فمن خالل الرجوع 
ملواقف مختلف الفاعلين في مجال إصالح القضاء، والذي كان لفريقنا 
لقاءات عدة معهم، يتضح لنا أن هنالك إصرارا من الجميع على ضرورة 
إصالح هذا الورش بالرغم من اإلختالف في منطلقات ورؤى اإلصالح 
وكيفية تحقيقه على أرض الواقع، مع اإلقرار بأن الغالبية اعتبرت أن 
إصالح القضاء هي مسألة تقنية تتعلق أوال وأخيرا بالقا�سي وضرورة 
تحصينه من املؤثرات املادية واملعنوية، وركزت على مفهوم استقالل 
القا�سي، كما ركزت هذه الرؤية على ضرورة إصالح املحيط الذي يعمل 
فيه القا�سي، وهي نفس الرؤية التي تبنتها املنظمات الحقوقية من خالل 

املذكرات العديدة التي رافعتها بشكل متكرر.

ويبقى في األخير أنه انطالقا مما سبق، أن مشروع القانون التنظيمي 
املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة يتضمن عدة ثغرات وتقدمنا بتعديالت 
بخصوصها، ومنها ما تم قبولها ومنها ما ووجهت بالرفض، وكان حريا 
على الحكومة قبولها. كنا نأمل أال يكون التراجع عن الحقوق املكتسبة 
بالنسبة للمهنيين واملوظفين من أجل الولوج إلى سلك القضاء، املادة 
7 من هاذ املشروع، وكذا أيضا كما جاءت في املادة 10 حسب تعديالت 
الحكومة أنها صادرت حق القا�سي في تعيينه في سلك القضاء، وهذا 
يعتبر تراجعا عن حق مكتسب، فرضت عليه شروط تعجيزية، بحيث 

يعفى من املباراة املترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة 
في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه من حيث التعيين، أما 
من حيث الولوج إلى سلك القضاء يبقى من ليس له دكتوراه أن يجتاز 
املباراة، في حين أن يجتاز املباراة وأال يتعدى سنه 45 سنة، وبالنسبة 
لألولى أال يتعدى سنه 55 سنة، إذن وأنتم تعلمون السيد الوزير وأنكم 
ابن الدار وأنكم محامي قبل أن تكون وزيرا، أن املحامي هو من يدرب 
القا�سي، ملاذا ؟ هو من يجتهد في البحث عن حقوق املتقاضين ويقدم 
الدعوة ويأتي الطرف اآلخر وينصب محاميا، ويأتي بالجواب والقا�سي 
يفصل بينهما، يبحث في القانون أيضا من أجل الفصل بينهما، ملاذا 
نبخس للمحامي مجهوده السيد الوزير؟ املحامي كفؤ ألنه اجتاز وهذا 
مسؤولية الدولة، اجتاز مهنة األهلية، ونجح، وقام بالتدريب ملدة 3 
سنوات وكان قبله سنتين فقط، إذن وعاود ثاني يزيد 10سنوات أخرى، 
إذن هل كل القضاة حاصلين على شهادة الدكتوراه ؟ هل كلنا حاصلين 
على شهادة الدكتوراه؟ واش رئيس جماعة كانت الشهادة االبتدائية، 
وفي هاذ القانون القديم ما طلبوش حتى الشهادة االبتدائية، ونجيوا 
بالنسبة للمحامي يجتاز مباراة األهلية، ويدوز التمرين، ويدوز 10 سنين 
ونقولو له خاصو يكون...، كيفاش؟ سيتم انقراض بالنسبة للقا�سي، 
أنا أرى والناس يشتكون من أجل تعجيزهم بغاو الناس يكملوا  ألنه 
دراستهم وتتقدم اآلالف من أجل اجتياز واحد االمتحان باش من أجل 
البحث العلمي، باش يكملوا دراستهم وكيرفضوهم، أثبت املعايير على 
من كيعتامدو، الناس ناجحين بامتياز في اإلجازة، وكيجي باش يدوز 
االمتحان باش يقرا املاستر يحرم املواطن من..، وإذن فين غادي..، ما 
غتبقى دكتوراه السيد الوزير، ما غيبقى يمكن حتى القا�سي غادي 

صافي ينتهى.

كنا نأمل السيد الوزير أيضا أال يقيد هذا املشروع من حرية التعبير 
للقا�سي مادام دستور 2011 أعطاه الحق في ذلك طبقا للمادة 111 
منه، طبعا بما يتالءم مع واجب التحفظ واألخالقيات القضائية، وكنا 
نأمل أيضا أال يأتي املشروع بتحفظ على تطبيق املادة 20 من مشروع 
النظام األسا�سي للقضاة إلرتباطها باستقالل النيابة العامة واملنصوص 
عليها في املادة 107 من هاذ املشروع، ألن الخطاب امللكي الفتتاح البرملان 
يوم 9 أكتوبر 2015 ينص صراحة على أن، إن ما يهمنا ليس فقط 
املصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، وإنما أيضا تفعيل 
هذه التشريعات وتنصيب املؤسسات، فمكانة املؤسسات تقاس بمدى 

قيامها بمهامها وخدمتها ملصالح املواطنين.

كنا نأمل أيضا السيد الوزير أال يخلق هذا املشروع استياء وتخوفا 
لدى القا�سي نتيجة املادة 89 واللي صبحات 96 في تعديالت الحكومة 
التي اعتبرت خطأ جسيما أي تصريح للقا�سي يكت�سي صبغة سياسية، 
وهي عبارة فضفاضة، وأن أي تصريح يمكن اعتباره كذلك يؤدي إلى 
في  الجديد  الدستور  يتناقض مع مقتضيات  القا�سي، وهذا  توقيف 
فصله 111 الذي أعطى للقا�سي الحق في حرية التعبير، وكذا االنتماء 
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إلى جمعيات أو إنشائها هذا من جهة، ومن جهة أخرى بخصوص الخرق 
العمدي هناك أيضا الخرق العمدي والواضح لقاعدة مسطرية تشكل 
ضمانة أساسية لحقوق األطراف الذي يعتبر خطأ جسيما أيضا ويمكن 
توقيف القا�سي نتيجته، هنا كيف سيتم إثبات العمد أوال حيث كل 
واحد كيفاش غادي يشوف العمد، ثانيا طرق الطعن هي معروفة، 
وإال ستصبح القرارات التي سيتم نقضها إثباتا ضد قا�سي املحكمة 
االبتدائية واالستئناف ويمكن توقيفهما، وهذا يتنافى مع الفصل 122 
من الدستور الذي ينص على أنه يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي، 

الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

أخيرا السيد الوزير املحترم، لهذه األسباب مجتمعة سنصوت في 
املشروع،  هذا  على  باالمتناع  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق 
وبالنسبة للمجلس األعلى للسلطة القضائية فقد تم التصويت عليه 

باإلجماع، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لةسيدخلة ئيس:

الوطني  التجمع  لفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
لألحرار، السيد النائب املحترم السيد محمد حنين.

لةمةئبخلةسيدخحممدخحمين:

أش فخ علىخ ولةسال6خ ولةصالةخ لة حيمخ لة حمنخ هللاخ بسمخ
لمل سلين.

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم أخواتي وإخواني في فريق التجمع 
الوطني لألحرار للمساهمة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي املتعلق 
باملجلس األعلى للسلطة القضائية، وكذا مشروع القانون التنظيمي 

املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة.

في البداية البد من التأكيد على أهمية هذه اللحظة لكونها بالفعل 
لحظة تاريخية تؤسس النطالق إصالح حقيقي ملنظومة العدالة ببالدنا، 
السياسية  الفعاليات  يعتبر استجابة ملطالب كل  الذي  هاذ اإلصالح 
والحقوقية والقضائية، وإذا كان دستور 2011 قد حدد سقفا عاليا 
إلصالح القضاء بنصه ألول مرة على استقاللية السلطة القضائية عن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس الضمانة امللكية الستقاللية 
طاملا  مناسبات  عدة  في  امللكية  التوجيهات  فإن  القضائية،  السلطة 
العدالة بمختلف  بلورت اإلرادة في اإلصالح شمولي وعميق ملنظومة 
مكوناتها، بمقاربة تشاركية تسمح للجميع باملساهمة في وضع معالم 

هذا اإلصالح.

في هذا اإلطار السيد الرئيس، تندرج املبادرة امللكية السامية إلى 

العدالة،  العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة  الهيئة  تنصيب 
من  والتشاور  والحوار  الدراسة  من  سنة  حوالي  بعد  تمكنت  والتي 
إصدار ميثاق يتضمن 6 أهداف استراتيجية كبرى، و36 هدفا فرعيا، 
و200 آلية للتنفيذ، وتتمحور هذه األهداف حول توطيد استقاللية 
السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء 
للحقوق والحريات، ثم االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء قدرات 
مؤسساتية ملنظومة العدالة، باإلضافة إلى تحديث اإلدارة القضائية 
وتعزيز حكامتها، ومن ثم فإن هذا امليثاق يمثل خارطة طريق إلنجاز 
مختلف اإلصالحات املرتبطة بالقضاء وبمكونات العدالة، ومن املؤكد 
هذه  في  للمناقشة  املعروضين  التنظيميين  القانونين  مشروعي  أن 
الجلسة، يندرجان ليس فقط ضمن تفعيل مقتضيات الدستور، بل 
يرميان كذلك إلى تفعيل توصيات امليثاق املذكور، وإذا كنا اليوم في هذه 
الجلسة نناقش هذا املشروع بعد حوالي سنة تقريبا على إحالته على 
مجلسنا املوقر، فإن وتيرة دراسته، وإن أدت إلى تعميق النقاش حول 
مضمونه مما أدى إلى إجماع كافة مكونات املجلس عليه، فإنه البد من 
مالحظة بطء هذه الوتيرة، هذا البطء يتطلب منا جميعا عقلنة الزمن 

التشريعي، خاصة ونحن في السنة األخيرة من الوالية التشريعية.

على  باملصادقة  تتعلق  تحديات  من  علينا  تطرحه  ما  نعلم  وكلنا 
القوانين التنظيمية املنصوص عليها في الدستور والتي الزالت إما في طور 

اإلعداد، أو في طور الدراسة باللجن املختصة.

للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  إذا 
توطيد  إلى  الرامية  املستجدات  من  مجموعة  يتضمن  لقضائية، 
هذه  ممارسة  ضمانات  إقرار  ثم  القضائية،  السلطة  استقاللية 
االستقاللية انسجاما مع مبدأ فصل السلط وتوازنها تطبيقا ألحكام 
الدولية  املعايير  مراعاة  إلى  باإلضافة  الدستور،  من  األول  الفصل 
باألحكام  تتعلق أهم هذه املستجدات  القضاء،  باستقاللية  املتعلقة 
الخاصة بتأليف املجلس األعلى للسلطة القضائية، خاصة ما يتعلق 
بضمانات انتخاب ممثلي القضاة، وكيفية تنظيم وتسيير هاذ املجلس 
ميزانية  تخويله  من خالل  واملالي،  اإلداري  االستقالل  له  يضمن  بما 
خاصة به تسجل سنويا في امليزانية العامة للدولة، تحت فصل يحمل 
اسم أو عنوان ميزانية املجلس األعلى للسلطة القضائية، باإلضافة إلى 
االعتراف للرئيس املنتدب للمجلس بصفة اآلمر بالصرف بهذه امليزانية. 
وباإلضافة إلى ذلك، ينص هذا املشروع على تقوية اختصاصات املجلس 
األعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بتدبير الوضعية املهنية للقضاة 
وفق مبادئ تكافؤ الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد 
استقالل  لحماية  إقرار ضمانات  عن  املناصفة، فضال  نحو  والسعي 

القا�سي.

تبقى أهم املستجدات في هذا املشروع، تلك املتعلقة بانتقال رئاسة 
النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، 
وإذا كان هذا املستجد قد شكل والزال موضوعا لنقاش مستفيض 
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تباينت فيه اآلراء بين مؤيد ومعارض، فإننا في فريق التجمع الوطني 
لألحرار نعتبره ثورة حقيقية في مسار إصالح الدولة واملؤسسات، ملا 
ينطوي عليه من أبعاد دستورية وسياسية وحقوقية عميقة، وما يسعى 
إليه كذلك من فصل تام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، 
على اعتبار أن استمرار وزير العدل في رئاسة النيابة العامة من شأنه أن 

يمس باستقاللية السلطة القضائية.

وإلن كان هذا املستجد يؤسس إلصالح هيكلي بكيفية غير مسبوقة 
ليس فقط على مستوى بالدنا، بل على مستوى عدد من الدول بما فيها 
دول أروبية، فإن مجموعة من االنتقادات واملخاوف يتم التعبير عنها 
هنا وهناك، حول املساوئ التي يمكن أن تترب عن إسناد رئاسة النيابية 
العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض، بمبرر انعدام الرقابة على 
هذا األخير. لذلك فإنه مراعاة للتوازن بين السلط، تم اهتداء فرق 
في  اعتمادها  تم  التي  اآلليات  بعض  إلى  الحكومة  وموافقة  األغلبية 
شكل تعديالت على املشروع منها على الخصوص من جهة، إمكانية 
حضور وزير العدل بناء على طلبه الجتماعات املجلس األعلى للسلطة 
القضائية، من أجل تقديم بيانات معلومات تتعلق باإلدارة القضائية، 

أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة.

وهنا البد من التوضيح، أن املجلس األعلى للسلطة القضائية ال 
يعتبر سلطة قضائية، وإنما فقط مؤسسة منصوص عليها في الدستور، 
اإلخالل  من شأنه  ليس  اجتماعاته  في  العدل  وزير  وبالتالي فحضور 
بفصل السلط، لكون السلطة القضائية بحصر املعنى، تمارس من قبل 
القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية باملحاكم التي يشملها 

التنظيم القضائي.

ومن جهة أخرى، أضيف تعديل آخر إلى املشروع، يتعلق بتقديم 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، 
لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام اللجنتين 
املختصتين بالبرملان، وهو ما يسمح للبرملان بمراقبة تنفيذ السياسة 
الجنائية باعتبارها سياسة عمومية تضعها الحكومة. أما حضور الوكيل 
إدارية  بصفته سلطة  فسيكون  النقض،  محكمة  لدى  للملك  العام 
تمارس السلطة الرئاسية على النيابة العامة وليس سلطة قضائية، 
وهو ما يضمن االلتزام بفصل السلط.، وبذلك، يتضمن هذا املشروع 
القضائية،  السلطة  بين  للتوازن  الضرورية  اآلليات  األدنى من  الحد 
باعتبارها سلطة جديدة مستقلة، والسلطتين التنفيذية والتشريعية 
بما يكفل االلتزام بفصل السلط وتوازنها وتعاونها طبقا للفصل األول 

من الدستور.

أما مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة، 
فهو اآلخر يرمي إلى تفعيل أحكام الدستور السيما الفصل 112 منه، 
ومن تم فهو يندرج ضمن دينامية اإلصالح، من خالل تضمينه مجموعة 
من املستجدات، سواء على مستوى تأليف السلك القضائي وتحديد 
حقوق  تحديد  مستوى  على  أو  السلك  هذا  لولوج  جديدة  شروط 

وواجبات القضاة ووضعياتهم النظامية ونظامهم التأديبي. ومن املؤكد 
أن مستجدات هذا النظام األسا�سي تتكامل مع عدد من مقتضيات 

القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

يحق لنا اليوم أن نعتز بهذه املكتسبات نظرا لآلمال املعلقة على 
إصالح القضاء، فالجميع ينتظر من اإلصالح قضاء مستقال قويا من 
أجل حماية الحقوق والحريات واملمتلكات، بالسرعة املطلوبة والنزاهة 

املتوخاة والفعالية املنشودة بما يكفل املحاكمة العادلة.

لكن البد من إثارة االنتباه أنه مهما كانت دقة النصوص وأهمية 
تحديات  محالة  ال  ستواجه  التطبيق  مستوى  على  فإنها  مضامينها، 
معقدة، ترتبط جوانب مختلفة منها بتخليق منظومة العدالة برمتها. 
فمن املؤكد أن املصادقة اليوم على هذين املشروعين لن تكون سوى 
خطوة في طريق طويل وشاق، على اعتبار أنه ال يمكن تحقيق النتائج 
املرجوة منهما ما لم تتم إحاطة تطبيقهما بضمانات قوية، للقطع مع 
لإلصالح  صارمة  بإرادة  املستقبل  نحو  والتوجه  السلبية  املمارسات 

ينخرط فيها جميع الفاعلين.

وهنا البد من التذكير، بما جاء في خطاب جاللة امللك، بمناسبة 
الذكرى الرابعة عشر للعرش املجيد، حيث يقول جاللته : »ومهما تكن 
أهمية هذا اإلصالح وما عبئنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة، 
فسيظل الضمير املسؤول للفاعلين فيه هو املحك الحقيقي إلصالحه، 

بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته«.

صحيح إذن، السيد الوزير، أن إرادة الفاعلين الحاسمة لنجاح 
اإلصالح أو فشله، ومن تم البد من توفير ضمانات لتطبيق هذا اإلصالح 
بكيفية سليمة، في إطار مقاربة تشاركية، مماثلة للمقاربة املؤدية إلى 
إعداد النصين املعروضين للمناقشة. وباملقابل، فإنه إذا كان املشروعان 
املعروضان للمناقشة يؤسسان لسلطة قضائية مستقلة، ويتضمنان 
الضمانات األساسية الستقالل القا�سي، فيبقى املطلوب، بعد كل هذه 
املكتسبات؛ القا�سي املستقل السيد الوزير وليس السلطة املستقلة؛ 
القا�سي املستقل الذي يستوعب هذا اإلصالح العميق ويتفاعل معه 
إيجابيا، وهو يمارس مهامه بتجرد ونزاهة واستقاللية. وال تفوتنا هنا 
الفرصة، دون أن نرفع في فريق التجمع الوطني لألحرار تحية احترام 
وتقدير لكافة القضاة النزهاء واملخلصين، مع تثمين جهودهم ومثابرتهم 

في خدمة القضاء واملتقاضين بكل تفان وأمانة.

وهكذا، فإن مهمتكم السيد الوزير، بعد إصدار هذين القانونين، 
سوف لن تكون باليسيرة، ملا يتطلبه التطبيق من جهود وآليات حتى 
ينطلق اإلصالح على أسس سليمة كفيلة باالستجابة لالنتظارات من هذا 
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اإلصالح، خاصة وقد تعبأت مجموعة من األصوات النتقاد مضامين 
االستغراب  إلى  يدعو  ما  بل  عليهما.  املصادقة  قبل  حتى  املشروعين 
السيد الوزير، أن إحدى الجمعيات املهنية، في املجال القضائي بطبيعة 
الحال، سمحت لنفسها بانتقاد أعضاء لجنة العدل والتشريع، معتبرة 
أن  الجمعية،  هذه  مسؤولي  قول  القول  وهنا  ملسؤوليها،  تصريح  في 
تصويت هؤالء، يعني أعضاء لجنة العدل والتشريع، تصويتهم باإلجماع 
على مشروع القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية ينم 
عن اإلخالل بالتزاماتهم التاريخية. الحظوا معي كيف تجرأ هذا املسؤول 
أو هؤالء املسؤولين على انتقاد أعضاء لجنة العدل والتشريع. وإلن كان 
هذا االنتقاد غير الئق، باعتباره صادر عن القضاة يمارسون السلطة 
القضائية ضد أعضاء السلطة التشريعية، وهو ما يعتبر في اعتقادنا 
تسميم  شأنه  ومن  التشريعي،  الشأن  في  مسبوق  وغير  سافر  تدخال 
العالقات السيد الوزير بين املؤسسات، وهو ما يعتبر غير مقبول، خاصة 
في ضل دستور يرسخ مبدأ فصل السلط وتوازنها. السيد الوزير وأنتم 
بصفتكم تترأسون املجلس األعلى للقضاء، يتعين عليكم اتخاذ التدبير 
الالزم للحد من مثل هذه التجاوزات التي من شأنها التأثير على العالقة 

بين املؤسسات الدستورية.

إثارتها  التي كان من الضروري  النظر عن هذه املالحظة  وبصرف 
لوضع األمور في نصابها، فإنه لنجاح هذا اإلصالح، نقترح عليكم السيد 
الوزير التعجيل بإعداد النصوص األخرى التي ترتبط بهذا اإلصالح أو 
التي تكمله أو التي تعتبر جزءا ال يتجزأ منه وإحالته على البرملان في أقرب 
وقت، خاصة ما يرتبط منها بإصالح منظومة العدالة، خاصة النصوص 
املتعلقة مثال باملهن القضائية؛ التنظيم القضائي؛ املسطرة الجنائية 

وغيرها من النصوص التي ننتظرها.

املشروعين  ألهمية  نظرا  أنه  على  التأكيد  من  البد  األخير،  في 
رهانات  من  بهما  يرتبط  وما  الجلسة  هذه  في  للمصادقة  املعروضين 
متعددة، انخرط فريقنا بكل إيجابية في مناقشتهما وتقديم مجموعة 
من التعديالت رفقة فرق األغلبية األخرى، مما ساهم في إثراء هذين 
املشروعين. وال يفوتني هنا توجيه الشكر الجزيل للحكومة، خاصة السيد 
وزير العدل والحريات، على املنهجية التشاركية إلعداد املشروعين وعلى 
املقاربة املنفتحة التي أبنتم عنها والتي تبنيتموها أثناء مسلسل مناقشة 
هذين املشروعين، فضال عن تعاملكم اإليجابي مع جميع التعديالت، 
سواء كانت من معارضة أو من األغلبية، مما أدى إلى تطوير وإثراء هذين 
النصين. نظرا لهذه االعتبارات كلها، سيصوت بطبيعة الحال فريقنا 

على املشروعين باإليجاب، وشكرا لكم.

لةسيدخلة ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم،.الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في 
مداخلتين، املداخلة األولى النائب املحترم ال�سي أحمد التهامي بالنسبة 

للسلطة القضائية.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةحيخ:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

أش فخ علىخ ولةسال6خ ولةصالةخ لة حيم،خ لة حمنخ هللاخ بسمخ
لمل سلين.

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخلةمةئبةتخلملحت9حةت،خلةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر خالصات تقييمنا في 
فريق األصالة واملعاصرة ملشروع القانون رقم 100.13 يتعلق باملجلس 
فريقنا  تقييم  بعدي  من  زميلي  وسيتولى  القضائية،  للسلطة  األعلى 

ملشروع القانون التنظيمي الثاني املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة.

لةسيدخلة ئيس،

السلطة  يتعلق على   100.13 التنظيمي رقم  القانون  إن مشروع 
القضائية يأتي في سياق محطة مفصلية في الحياة الدستورية الوطنية، 
الديمقراطي  النموذج  لبناء  والشاملة  العميقة  اإلصالحات  ومواصلة 
التنموي املغربي املتميز. وينصب هذا املشروع على هندسة مؤسسة 
جديدة هي مؤسسة املجلس األعلى للسلطة القضائية بدل املجلس 
بالقضاء من مجرد  املغربي  الدستور  ارتقى  في وقت  للقضاء،  األعلى 
وظيفة autorité إلى مستوى سلطة pouvoir مستقلة عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، وهذا من شأنه أن يدخل بالدنا إلى نادي الدول 
ذات السلطة القضائية املستقلة الضامنة للحقوق والحريات ودولة 

القانون.

لهذا، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة اعتبرنا أن املشروع يمكن 
تقسيمه إلى قسمين من حيث املضمون: مكونات، هي عبارة عن استنباط 
األحكام املنصوص عليها صراحة في الدستور، من مبادئ وقواعد عامة 
والجزء  القضائية.  السلطة  مجال  في  التفصيلية  القواعد  وأحيانا 
الثاني من املقتضيات ونعتبره اجتهادا من الحكومة في تنزيل املقتضيات 
الدستورية على املستوى التشريعي. وبالتالي، نعتبر أن القسم األول هو 
قيمة مضافة حقيقية ليس اختيارا للحكومة ولكن اختيارا من املشرع 
الدستوري، من الشعب املغربي حينما صوت باإلجماع على دستور 
2011. وأما الجزء الثاني، فهو اجتهادات للحكومة لها ما لها وعليها ما 

عليها كما سأوضح فيما بعد.

لهذا اتخذنا موقف سيا�سي واضح، هو أننا سنصوت باإليجاب على 
هذا املشروع نظرا لتعدد املقتضيات الدستورية الصريحة املضمنة 
في املشروع، وثانيا تفعيال وبلورة للتوجيهات امللكية السامية من هذه 
القبة املوقرة خالل افتتاح دورتنا هذه، حينما قال جاللة ب«التوافق 
البناء« »التوافق اإليجابي«. لهذا، نتساءل ونحن نقيم النص الذي بين 
أيدينا، إذا كانت بالدنا قد ربحت رهان التكريس الدستوري ملقومات 
السلطة القضائية املستقلة كمطمح للقوى اإلصالحية في البالد وعلى 
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رأسها جاللة امللك، فهل نجحت الحكومة في التنزيل السليم والقويم 
لهذا الخيار الدستوري والسيا�سي ذي املدى االستراتيجي؟

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخلةمةئبةتخولةسةدةخولةمولبخلملحت9حون،

إذا ما استبعدنا املقتضيات الدستورية الصريحة وتمعنا وتصفحنا 
من  مجموعة  نسجل  فإننا  حكومي،  اجتهاد  هي  التي  املقتضيات 
املالحظات، ولن أسرد مختلف املقتضيات، بل سأقدم أمثلة تقريبا عن 

كل فكرة متعلقة باالجتهاد الحكومي.

وفي البداية، البد أن أذكر أن هذا املشروع كان ينبغي أن يقدم 
إلى مجلسنا املوقر قبل هذا التاريخ، ليس باعتباره مشروعا مبرمجا في 
تاريخ سابق في املخطط التشريعي للحكومة، ولكن إيمانا منا بأن إصالح 
السلطة القضائية يجب أن يحظى ويحظى من طرف الجميع باألولية 

القصوى املطلقة، فكان األجدر أن يبدأ بهذا القانون التنظيمي.

النيابة  استقالل مؤسسة  النقاش حول  أن  وهو  الثانية  املسألة 
العامة، مسألة على املستوى الدستوري محسوم فيها، وأن من يشك 
في ذلك، فإنما يعود بعجلة التطور إلى الوراء. وهنا أحيل على قراءة 
بررت  التي  واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  لتقرير  الدقيقة  املضامين 
في  أدخل  ولن  القضائية،  السلطة  استقالل  تعزيز  بشأن  توصياتها 
التفاصيل أكثر من هذا، ألننا أشبعنا املوضوع نقاشا ال داخل مجلسنا 

املوقر وال في املنابر األخرى.

املسألة األخرى أو الثالثة، هو أن هناك مجموعة من املقتضيات...

لةسيدخلة ئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، من غير إال بغيتي تاكل في الوقت 
ديال الزميل ديالك.. تاكل من الوقت ديالو، حصة الفريق ؟ تفضل.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةحي:

املسألة األساسية هو أنه ما يمكن �سي هاذ املوضوع يحسم في 8 
دقايق من حيث النقاش، ولكن تنقولو للسيد الوزير، على أن هناك 
مجموعة ديال األشياء خاصها تدار، أوال كان األجدر أن هذا القانون 
يأتي في رزنامة من القوانين دفعة واحدة ليكون اإلصالح شامال وعميقا 
املجال.  في هذا  الوطني  امليثاق  في  العدالة، كما هو معنون  ملنظومة 
الدستور  في  عليها  املنصوص  الضمانات  استحضار  كذلك، البد من 
وخاصة حرية التعبير، حرية التجمع، حرية االحتجاج، حرية تأسيس 
الجمعيات إلى غير ذلك. فنجد أن في املشروع هناك تصد واضح ورد 
فعل ربما مباشر ملمارسات موجودة اآلن يعني في املجتمع، فيما يتعلق 
حرية  التعبير،  حرية  الجمعيات،  تأسيس  أو  االنتماء  حق  بممارسة 
االحتجاج، فإننا نعتبر أن املقتضيات الواردة ال في هاذ املشروع هذا، ال 

في النظام األسا�سي، أنها تراجع وتراجع واضح وبّين عن الطموح الذي 
الحريات، سواء كانت لعموم  باب  في  يتعلق  الدستور فيما  عبر عنه 
املواطنين أو لفئة مهنية معينة كالقضاة، واكتفي بهذا وشكرا على حسن 

االنتباه، وشكرا.

لةسيدخلة ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لل�سي الحجوجي.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلاحجوجي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل في إطار مناقشة 
مشروع قانون رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة، تطبيقا 
ملقتضيات الفصل 112 من الدستور والذي ينص على أنه يحدد النظام 

األسا�سي للقضاة بقانون تنظيمي.

اسمحوا لي السيد الوزير أن أقول بأن هذا املشروع كان ينبغي أن 
يحظى باألولوية، خاصة وأنه مرتبط بإصالح جوهري جعله جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا في صدارة اإلصالحات الكبرى التي يقودها، 
إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والقانون، وفقا ما أعلن عنه 
حفظه هللا في خطابه التاريخي 8 مايو 2012 بمناسبة تنصيبه ألعضاء 

الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة.

لذلك، فإن هذا املشروع يعد من بين مشاريع القوانين ذات مرتبة 
سامية والتي توازي مرتبة الدستور، وذلك بالنظر لكونها مكملة وملا 
يكفله أيضا هاذ القانون من حقوق وواجبات للقضاة التي يفترض أن 

تنعكس كل ما كانت إيجابية على حقوق وواجبات املتقاضين.

السيد الوزير، إن مشروع القانون التنظيمي الذي بين أيدنا هو 
من  بمجموعة  وأتى  كثيرة  تفاعالت  وغني، ضم  طويل  مخاض  وليد 
املستجدات، بينها ما هو إيجابي وبينها ما هو سلبي، يستوجب إبداء 
عدة مالحظات من شأنه، ولهذا تعاملنا معه بإيجابية وتقدمنا كفرق 
املعارضة بمجموعة من التعديالت الهادفة بهدف التوصل إلى أفضل 
عادل،  متوازن،  تنظيمي  قانون  اعتمادها إلصدار  يجب  التي  الصيغ 

يحترم روح ومضامين دستور 2011.

على  اعتمادا  املشروع،  هذا  بالنسبة إلعداد  أنه  بالذكر،  وجدير 
املعايير واملبادئ املتعارف عليها دوليا، فهذا أمر إيجابي، لكن االنتقال من 
أريحية املبادئ والتصورات واالجتهادات إلى �سيء ملموس مقنن ومدقق 
أمر صعب عليكم تحقيقه السيد الوزير ألسباب تعلمونها، ولهاته الغاية 

نلخص مالحظاتنا في خمس نقط أساسية هي :
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بالغة،  أهمية  القضائي  السلك  إلى  الولوج  موضوع  يكت�سي  أوال: 
القضائي،  الجهاز  وتحديث  إلصالح  األساسية  العناصر  من  باعتباره 
فتكريس الحكامة القضائية التي من آلياتها: تدعيم استقالل القضاء، 
تعزيز نزاهة قطاع العدل، الرفع من كفاءة الجهاز القضائي، اعتماد 
قضاء متخصص في مجال مكافحة الفساد، ترتبط بدون شك بموضوع 

اختيار القضاة.

إن الرفع من الشهادة يعتبر بدون شك أمر إيجابي باعتباره عامال 
أساسيا ومحوريا في عملية إصالح القضاء من حيث مده باألطر التي 
ستتولى الوظائف القضائية، لذلك كان البد من الرفع من سقف شروط 
االلتحاق باملعهد العالي للقضاء من أجل التكوين ثم بعد ذلك االلتحاق 
بالوظيفة القضائية. فمشروع القانون التنظيمي جاء خاليا أيضا من 
كل هذه التفاصيل، واكتفى بالعموميات حين تطرق إلى موضوع الولوج 
إلى سلك القضاء، باستثناء ما تم التنصيص عليه من ضرورة توفر 
السلك  إلى  الولوج  في  الراغبين  للمحامين  بالنسبة  الدكتوراه  شهادة 
القضائي، وهذا ما يستوجب طرح السؤال التالي: ملاذا اشترط املشروع 
توفر هذه الشهادة بالنسبة لهذه الفئة فقط دون اإلشارة إلى تحديد 
املستوى العلمي لباقي الفئات األخرى ؟ مع العلم أن فئة املحامين الذين 
قضوا 10 سنوات في املهنة تعتبر في الواقع مدة كافية لصقل تجربتهم 
القضاء  لولوج سلك  بدون شك  تؤهلهم  والتي  والقضائية  القانونية 
بامتياز. كما نسجل أن ما تضمنته الفقرة الثانية من املادة السابعة 
تراجعا عما كان عليه الوضع في القانون سابقا من شأنه أن يؤثر على 
جودة القضاء، ومن شأن هذا التراجع أن يؤثر على املستوى املطلوب، 

حتى ولو كان امللتحق منهم سيشغل منصبا إداريا ال قضائيا.

ثانيا: فيما يتعلق باستقاللية القا�سي، نود القول بأن القا�سي الغير 
املستقل ليس بقا�سي، فالقضاء يجب أن يكون مستقال، ليس فقط 
اتجاه السلطة األخرى، وإنما إن صح التعبير يجب أن يكون مستقال 
اتجاه نفسه. ولذلك وجب تحصينه، سيما من ناحية وضعيته املادية 
واملعنوية. وبهذا الخصوص، نعيب على مشروع القانون الذي جعل 
تحديد أجور القضاة خاضعا للمساطر العادية، بينما كان من األفضل 
أن يتم حسم هذا األمر من خالل تضمين مقتضياته في هذا املشروع. 

أما إحالته على نصوص تنظيمية فستخضع لرقابة وزارة املالية، فهذا 

االلتزام  يتوجب  وعليه  القضاء،  باستقاللية  اعتباره مسا  يمكن  أمر 

بضمان استقالل السلطة القضائية الذي يعد حجر الزاوية في دولة 

الحق والقانون. لهاته األسباب والعلل امتنعنا عن التصويت، شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخلة ئيس:

شكرا السيد النائب، هدي خارج التوقيت، الكلمة للفريق االشتراكي 

النائب املحترم السيد محمد عامر.

لةمةئبخلةسيدخحممدخعةح :

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

حض لتخلةسيدلتخولةسةدة،

البد في بداية هذه املناقشة أن أذكر بالسياق الذي انطلقت فيه 
مناقشات اليوم حول مسار إصالح نظام العدالة، وفي هذا اإلطار أؤكد 

على املالحظات التالية:

هذه لحظة مهمة بالنسبة إلينا جميعا، ألن إصالح القضاء شكل 
مطلبا محوريا في النضال الديمقراطي والحقوقي الذي انخرطت فيه 
القوى الديمقراطية منذ عقود، لقد شكل القضاء في املغرب جزءا من 
نظام الحكم، وظل بذلك مصدر صراعات ونزاعات، ولم ينفصل أبدا 
النضال من أجل بناء الديمقراطية الحقة عن النضال من أجل إقرار 

عدالة مستقلة نزيهة وناجعة.

ثانيا: إنها لحظة مهمة ألن املغاربة يشعرون اليوم، وخاصة منذ 
انطالق مسلسل اإلصالحات مع حكومة التناوب، أن إصالح القضاء لم 
يساير دينامية اإلصالح التي شهدتها البالد، بل إن املشروع اإلصالحي 
الوطني الذي انخرطت فيه بالدنا بقيادة جاللة امللك، يعاني اليوم من 

األعطاب واإلختالالت التي يشهدها نظام العدالة ببالدنا.

وتيرة  على  تأثير  من  القضاء  ملا إلصالح  تاريخية  لحظة  إنها  ثالثا: 
التنمية الشاملة في بالدنا، لقد ظل القضاء املغربي محل انتقاد شديد 
تلك  وخاصة  الرسمية،  والغير  الرسمية  األجنبية  التقارير  خالل  من 
الصادرة عن املؤسسات املالية الدولية وعن اإلتحاد األوروبي، معتبرة 
أن قطاع العدالة باملغرب من أهم القطاعات التي تعاني من الفساد 

وتعرقل التنمية.

رابعا: وأخيرا إن الشروع في مناقشة مشاريع القوانين هي لحظة 
واالجتماعي،  السيا�سي  أمنها  وتحقيق  بالدنا  استقرار  ألن  أساسية، 
والدفاع عن مصالحها الحيوية واالستراتيجية، رهين ببناء دولة الحق 
وتحصينها  الدولة  هذه  بناء  في  مركزي  دور  له  والقضاء  والقانون، 

وحمايتها.

لةسيدخلة ئيس،

إن هذه املكانة املحورية لهذا اإلصالح هي التي جعلت هيئة اإلنصاف 
واملصالحة، تعتبر إصالح القضاء أحد أهم توصياتها انطالقا من ما 
عاينته خالل 40 سنة من االنتهاكات، كيف كان القضاء يوظف لتصفية 
الحسابات؟ كيف كان القضاء يوظف لتصفية الخصوم السياسيين عن 
طريق املحاكمات الصورية؟ التي تنعدم فيها أدنى الضمانات، ضمانات 
املحكمة العادلة، وممارسة التعذيب واالختطاف، وتكريس الالعقاب، 
واستصدار األحكام القاسية والتي وصلت حد الحكم باإلعدام في حق 

الخصوم السياسيين.
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لقد جاء دستور 2011 الذي نص على مفهوم السلطة القضائية، 
وشدد على استقاللها، وأفرد لها بابا مستقال من أبوابه، حيث نص 
الفصل 107 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية 
وعن السلطة التنفيذية، كما أقر دستور 2011 مبدأ تجريم التدخل في 
القضاء كمعطى دستوري وليس قانوني فقط، وهو معطى غير موجود 
في الواقع في العديد من الدساتير، ويبقى حضرات السيدات والسادة، 
التحدي األكبر أمامنا اليوم هو مدى قدرتنا على التفعيل الجيد لهذه 
القواعد الدستورية، وضمان انسجامها مع املعايير الدولية في مجال 
استقالل السلطة القضائية، فذلك لتمكين بالدنا من الشروع في إرساء 
أسس سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني 
ودالالت، يكون هدفها خدمة املواطن وحماية حقوقه وحرياته وأمنه 

القضائي.

سيديخلة ئيس،

مشاريع القوانين املعروضة علينا كانت موضوع حوار مثمر وجاد 
داخل اللجنة، أف�سى إلى توافق بين أعضائها حول أهم مضامينه، وبهذه 

املناسبة أريد أن أدلي باملالحظات التالية:

في  البرملانية  للمؤسسة  التشريعي  الدور  على  التأكيد  أوال:  .-
معالجة النصوص مهما كانت املشاورات والحوارات التي تنظم حولها، 
الوطنية  الحوارات  هذه  أن  والتشريع  العدل  لجنة  في  شعرنا  لقد 
اتجاه  في  تدفع  النصوص، قد  تنظم حول بعض  التي  واالستشارات 
تحصين بعض املقتضيات، وبالتالي يجب أال يكون هناك أي تعارض 
مع توسيع املشاركة والحوار، ومع أن تلعب املؤسسة التشريعية دورها 

كامال.

-. ثانيا: هذه املشاريع كانت محطة حوار واسع قبل تقديمها 
للبرملان، إال أننا نأسف أن هذا الحوار لم يخلص إلى توافق يضمن 
القضاء  ورجال  نساء  من  جزء  أن  وخاصة  الفاعلين،  كل  انخراط 
مازالوا إلى حد الساعة يعبرون عن رفضهم للعديد من املقتضيات التي 
تتضمنها هذه املشاريع. وفي هذا اإلطار، يجب أن نؤكد أن البرملان يشرع 

لكل الفئات وال يشرع لفئة معينة بعينها.

استقاللية  مسألة  حول  حادا  نقاشا  اللجنة  عرفت  ثالثا:   .-
القضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية، سبب أحيانا في إيقاف 
أشغالها. في هذا اإلطار، أريد أن أؤكد أن حرصنا على استقاللية القضاء 
عن السلطة التنفيذية والتشريعية ليس انسجاما فقط مع منطوق 
الدستور، بل هو أيضا في الرغبة في أن يتحمل الجهاز القضائي كامل 
مسؤولياته في إقرار قضاء مستقل ونزيه وعادل، إن استقاللية القضاء 
ليست امتيازا للقضاة بقدر ما هي مسؤولية وتكليف تترتب عنه التزامات 

عديدة، تطوق بواجبات حماية حقوق الناس وممتلكاتهم.

رابعا: فيما يتعلق باملرحلة االنتقالية، في اعتقادنا تتطلب هذه  .-
املرحلة تعبئة خاصة من أجل تدبيرها بشكل يفتح آفاقا واعدة لتزيل 

هذا اإلصالح على أرض الواقع. وفي هذا السياق، ندعو الحكومة إلى بذل 
كل الجهود لتوفير كل الوسائل املادية والبشرية التي تسمح ببناء قضائي 

سليم ونزيه.

رغم كل هذه املالحظات السالفة السيد الوزير، تعاملنا مع املشاريع 
الكبير الذي راكمه  التأخر  بإيجابية، مستحضرين من جهة  املقترحة 
املغرب في مجال إصالح منظومة العدالة واآلجال الدستورية املحددة 
إلخراجها لحيز الوجود، ومن جهة ثانية مستحضرين وضعية القضاء 

ومعاناة املواطنين والفاعلين وطموحهم نحو قضاء مستقل ونزيه.

السيد الوزير، ننتظر مشاريع إصالحات أخرى، وخاصة التي تهم 
أن  ونأمل  األخرى،  والقوانين  الجنائية  واملنظومة  املدنية  املنظومة 
تستوعب هذه املشاريع ما يخترق مجتمعنا من تحوالت وتغييرات، وأن 
تندرج في إطار التفعيل اإليجابي واألمثل للمقتضيات الدستورية، وأن 
تمكن بالدنا من استدراك التأخر في تأهيل منظومتها القانونية ومالءمتها 

مع املعايير الدولية.

إننا نعتبر أن الفكر القضائي ملزم بالتطور والخلق واإلبداع، من 
أجل مواكبة التطورات املتسارعة املحيطة به، ألنه يعد بمثابة القاطرة 
نحو الرقي واالزدهار، إن تحقيق هذا املبتغى يتطلب منا جميعا تبني 
رؤية منفتحة اتجاه ورش إصالح العدالة، وتجنب كل أشكال التشنج 
واالنغالق، واحترام كل اآلراء واملواقف، مستحضرين في ذلك دروس 

وعبر التاريخ.

لةسيدخلةوزي ،

حض لتخلةسيدلتخولةسةدة،

أملنا أن املغربي غدا عندما يتوجه إلى املحكمة ما يشعرش بالحكرة، 
ما يشعرش بالخوف، وتكون عندو الثقة في القضاء، ويكون مستعد باش 

يتحمل الحكم أو نطق الحكم سواء كان ضده أو لصالحة، شكرا لكم.

لةسيدخلة ئيس:

النائب  الحركي،  الفريق  متدخل  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
املحترم السيد الرئيس محمد األعرج.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلألع جخرئيسخلةف يقخلاح كي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

حض لتخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أتقدم باسم الفريق الحركي باإلسهام في هذه اللحظة 
التاريخية، في هذه اللحظة الدستورية ملا بعد دستور 2011، في مناقشة 
مشروع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية، 
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وكذا في مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة.

نعتقد جميعا على أننا في لحظة تاريخية من التاريخ الدستوري، 
من التاريخ السيا�سي، من التاريخ القضائي والحقوقي للمملكة، لحظة 
مقتضيات  لتنزيل  جاء  الذي  التنظيمي  القانون  مشروع  مناقشة 
باب  القضائية،  بالسلطة  املتعلقة  السابع  الباب  خاصة  الدستور، 
كذلك  وجاء  جديدة،  دستورية  ملؤسسات  ليؤسس  جاء  دستوري 

لتثبيت آليات اشتغال السلطة القضائية.

لةسيدخلة ئيس،

إن هذين القانونين يستمدان قوتهما وراهنيتهما من املرجعيات التي 
أطرت بالدرجة األولى صياغتهما، والسيما أن نذكر بالتوجيهات امللكية 
ذات الصلة، ودستور اململكة، ومضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة. 
البد أن نذكر أن هناك مرجعيات أساسية على أساسهما تم صياغة 
مشروعين قانونين تنظيميين، سواء للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
أو مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة. كذلك 
البد أن نذكر بأن من مرجعيات األساسية لهذين القانونين، املبادئ 
واملعايير الدولية املتعلقة بالسلطة القضائية بما يوافق دستور اململكة. 
كما أنه البد في هذه اللحظة التاريخية أن نستحضر املنهجية التشاركية 
املعتمدة التي انفتحت على مختلف الفعاليات ذات الصلة، وتعتبر في 
نظري وفي نظر الفريق الحركي منهجية متميزة، حيث سجلنا بإيجابية 
مختلف املراحل التي ميزت هذه اآللية التشاركية املتمثلة أساسا في 
امللقيات الجهوية، وبمشاركة مجموعة من الجمعيات املهنية، سواء 
جمعيات القضاة، أو نقباء املحامون، ورؤساء مصالح كتابة الضبط، 
ومختلف كذلك الجمعيات الحقوقية الوطنية. إذن في اعتقادنا، فإن 
املشروعان حظيا بنصيب من التشاور، بنصيب من التشارك، بنصيب 
من التحاور واالنفتاح واالستئناس بمختلف التجارب الدولية، وبالتالي 

فهذه نقطة تحسب بإيجابية لفائدة الوزارة املعنية.

إننا في الفريق الحركي نعتقد أننا في مرحلة مهمة، مرحلة مفصلية 
على مستوى تنزيل مقتضيات الدستور، السيما لهذا الجانب الذي شكل 
على امتداد عقود مطلبا أساسيا بالنسبة ملختلف الفعاليات السياسية 

والقضائية والحقوقية، وكذلك حتى االقتصادية.

إلى  وظيفة  من  بالقضاء  االرتقاء  على   2011 دستور  عمل  فقد 
سلطة دستورية مستقلة، إلى جانب كما تعلمون السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، في إطار توازن السلط، في إطار تعاون السلط، في إطار كذلك 
تكامل هذه السلط، حيث إن إصالح القضاء في نظرنا يأتي في صدارة 
األولويات واالنشغاالت الوطنية، ومن القضايا التي نادت بها مختلف 
الهيئات الحقوقية والسياسية باعتبارها الضمانة الفعلية واألساسية 

لتدعيم أسس دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان.

السيد الرئيس، إننا في الفريق الحركي نعتبر بأن املشروعين الذين 
نناقشهما اليوم واللذان يترجمان توجيهات امللكية السامية، ويترجمان 

أحكام الدستور، وتوصيات إصالح منظومة العدالة، يهدفان معا إلى 
تجسيد مقومات استقالل القضاء والتدبير األمثل للمسار املنهي للقضاة، 
ببالدنا، ويعدان كذلك  الحقوقي  املسار  تعزيز وتقوية  في  مما يساهم 
القضاء  األساسية ومفتاحا إلصالح عميق وشامل ملنظومة  الدعائم 
باملغرب، لقد تم إعدادهما في إطار كما ذكرنا بذلك، منهجية تشاركية 
واسعة، كما أن إعدادهما حظي باهتمام هيئات دولية متخصصة ونال 
تثمينا ودعما قويين من قبل لجنة البندقية واللجنة األوربية من أجل 

النجاعة القضائية واملجلس االستشاري للقضاة األوربيين.

لةسيدخلة ئيس،

إننا في الفريق الحركي نثمن املستوى العالي من النقاش الذي رافق 
من  انتقل  والذي  والتشريع،  العدل  لجنة  داخل  املشروعين  هذين 
موضوع من مجرد تطوير للجهاز القضائي إلى التأسيس الفعلي للسلطة 
القضائية، وكنا دائما ننادي بأن يكون النقاش حول السلطة القضائية 
غير مختزل في مدى استقاللية النيابة عن الوزارة املكلفة بالعدل، بقدر 
ما كنا نؤكد أن يتم النقاش في ظل مجموعة من الضمانات الواردة 
الضامن  هو  امللك   ،107 املادة  أهمها  ومن  الدستورية،  الوثيقة  في 
الستقالل القضاء، ال يلزم قضاة األحكام إال بتطبيق القانون وال تصدر 
أحكام القضاء إال على أساس التطبيق العادل للقانون، وكذلك املادة 
111، للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتالءم مع واجب التحفظ 

واألخالقيات القضائية.

هذين  إعداد  في  املعتمدة  املقاربة  نثمن  الحركي  الفريق  في  إننا 

القانونين التنظيميين، والنقاش الذي صاحب عرضهما على البرملان، 

وننوه بمنهجية العمل التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل هذين القانونين 

التنظيميين في التزام بمخططها التشريعي، وفي التعامل اإليجابي مع 

التعديالت، ومقترح الفرق البرملانية أغلبية ومعارضة، مما ساهم في 

تجويد هذه النصوص القانونية التشريعية التي تهم السلطة القضائية، 

خدمة  العملية  ونزاهتها  الفعلية  استقالليتها  إلى  جميعا  نتطلع  التي 

ملصلحة البالد، ونتمنى أن تعتمد نفس املنهجية في تنزيل باقي القوانين 

األخرى، سواء الجنائية أو املدنية.

وأكيد أن املصادقة على هذين املشروعين يحمل في طياته أجوبة 

ملجموعة من التساؤالت التي تختلف باختالف الرهانات واإلنتظارات، 

وباختالف زوايا منظورها وطبيعتها واآلمال املعلقة عليها.

إطار  في  يندرجان  اللذان  القانونين  هذين  إن  الرئيس،  السيد 

اإلصالحات الدستورية التي تعرفها بالدنا، هما نقلة نوعية في مجال 

تنزيل مضامين الدستور، وإضافة متقدمة في مسار إصالح منظومة 

العدالة ببالدنا، لذا قررنا في الفريق الحركي أن نصوت لفائدة هذين 

املشروعين، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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لةسيدخلة ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق االتحاد الدستوري، األستاذة 
فوزية األبيض.

لةمةئبلخلةسيدةخفوزيلخلألبيض:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد الدستوري في إطار 
للسلطة  األعلى  باملجلس  يتعلق  األول  القانونين،  مشروعي  مناقشة 
القضائية، ويتعلق الثاني بالنظام األسا�سي للقضاة، هي لحظة نعتبرها 
باملستجدات  الصلة  بالنسبة لإلصالحات االستراتيجية ذات  تاريخية 
الدستورية، وقد جاء هذا املشروع تتويجا ملسار طويل من الحوار املثري 
ومن التشاور ومن النقاش الذي امتد لسنوات طوال، ساهمت فيه كل 

الفعاليات وجميع املهن القضائية في اململكة.

إن خالصة هذا املسار أكدت على ضرورة توطيد دعائم السلطة 
في  سندها  تجد  الذات،  قائمة  كمؤسسة  واستقالليتها  القضائية 
دستور 2011، وكذلك املبادئ واملعايير الدولية املتعلقة باستقاللية 
السلطة القضائية بما يوافق هذا الدستور، من هنا كنا ومن موقعنا 
في فريق االتحاد الدستوري الذي واكب هذين املشروعين على جميع 
املستويات وبكل مسؤولية وتجرد، كنا واضحين في ما تعلق بضمان 
هذه االستقاللية وتكريسها، وقد ذهبنا إلى أن استقاللية النيابة العامة 
عن وزارة العدل والتأويل الديمقراطي للنص الدستوري اعتبرناه أمرا 
محسوما، باعتباره باعتبار القضاء نوعيا بأدواره بوظائفه، سواء بالسهر 

على تفعيل العدالة الجنائية، أو في مجال صيانة الحقوق والحريات.

أتى موقفنا كفريق دستوري واضحا، بخصوص  اإلطار  وفي هذا 
املادة 51 التي أثارت جدال واسعا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان، حيث أننا كنا مستحضرين ومدركين ألهمية هاته االستقاللية 
عن السلطة الحكومية املتمثلة في وزارة العدل، وفي إطار من التوازن 
املطلوب بين السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة القضائية بهدف 
خدمة العدالة شكال ومضمونا، ونفس املوقف عبرنا عنه وأكدنا عليه 

عند مناقشة املادة 20 من النظام األسا�سي للقضاة.

إننا بهذا إذ نعبر عن انحيازنا لنص الدستور ولروحه وملنطوقه، عدا 
هذا فإننا نثمن ما جاء في النص من مقتضيات ونعتبره لبنة أساسية 
على درب إصالح منظومة العدالة كإنجاز معنوي صرف، يأخذ بعين 
االعتبار التحوالت الجارية في الساحة الوطنية وكذا في املحيط الدولي، 
للقضاة  األسا�سي  بالنظام  يرتبط  ما  اإلصالحات  هذه  ويندرج ضمن 
كعنصر فاعل وحيوي، بل ومحوري في هذا الورش اإلصالحي الكبير 

ذا شأن  النص  هذا  نعتبر موضوع  إننا  بل  بالدنا،  فيه  الذي دخلت 
مجتمعي ملا له من ارتباط وثيق باستقرار األوضاع واملعامالت وصيانة 
الحقوق، وإن اهتمامنا ومساهمتنا بل ومشاركتنا الفعالة في مناقشة 
هذين املشروعين، سواء على مستوى مجلس النواب أو خارجه عبر 
كانت  النقاشية،  والحلقات  املنتديات  مختلف  وفي  اإلعالمية،  املنابر 
ما  كل  من  وتخوفاتهم  وطموحاتهم  اململكة  قضاة  انشغاالت  تعكس 
يمكن أن يمس باستقالليتهم بصفة خاصة، أو باستقاللية السلطة 

القضائية بصفة عامة.

إطار  في  القضاة  يتمتع  أن  على  حريصين  كنا  الخصوص  وبهذا 
كرامتهم  لهم  تحفظ  التي  القانونية  باملكانة  األسا�سي،  النظام  هذا 
التأثير، وذلك دائما خدمة  واستقالليتهم وتحصينهم من كل أشكال 

للعدالة وخدمة للوطن، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة ئيسخ:

شكرا السيدة الرئيسة، آخر متدخل الفريق الديمقراطي، األستاذة 
نزهة الصقلي، نرجو دعوة السيدات والسادة النواب االلتحاق بالقاعة، 
ألنه سنمر إلى عملية التصويت بعد مداخلة السيدة نزهة الصقلي، 

نقطة نظام، تفضل السيدة النائبة، اسمح لي السيدة الرئيسة.

لةمةئبلخلةسيدةخبش ىخب جةلخ)خنقطلخنظة6خ(خ:

ممكن  واش  وقتنا،  من  تبقى  فيما  الرئيس  السيد  أسمحتم  إذا 
نضيف واحد املداخلة ؟

لةسيدخلة ئيس:

تفضل، اسمح لنا األستاذة نزهة.

لةمةئبلخلةسيدةخبش ىخب جةلخ:

هي فقط عندي سؤال كنتوجه للسيد الوزير العدل، كيف أمكن 
لكم السيد وزير العدل، وأنا كما قالت زميالتي وأنتم محامي في هيئة 
الدار البيضاء، يعني محامي قيدوم وتعيشون يعني املشاكل واملصاعب 
فيما يخص  املحامي  بين  تساووا  أن  لكم  أمكن  نعيشها، كيف  التي 
الولوج إلى سلك القضاء، وبين األستاذ الجامعي مع احترامي لألستاذ 
الجامعي، وبين كتاب الضبط، وأنتم تعرفون مهمة كاتب الضبط، وبين 
موظفو اإلدارات الذين يعملون في املسائل القانونية ؟ السيد الوزير 
أنتم تعلمون أن املحامي هو نبراس للقا�سي، نحن نمارس مهنة املحاماة 
لنا  األحكام،  نصنع  نحن  القا�سي،  ننير طريق  القا�سي،  مع  ونتحاور 
من التجربة ما تخولنا من أن نلج سلك القضاء بدون دكتوراه السيد 
الوزير، هذا ليس عدال، كان عليكم أن تدافعوا عن املحامي، أنا غيرة 
مني على مهنة املحامي كمحامية، أسائلكم ما كنتم لتنحو هاذ املنحى، 
املحامي هو يعني خبير وهو قا�سي هو في الضفة األخرى من القضاء، ملاذا 
هاذ املساواة بينهم؟ وكنت قد الحظت السيد الوزير في الخطة الوطنية، 
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العدالة، كنت قد قدمت لكم هذه  الوطني إلصالح منظومة  الحوار 
املالحظة، أنتم تساوون بين املحامي وبين يعني مكونات العدالة ككل، 
في حين أن العدالة هي ميزان العدالة هي القا�سي واملحامي، كان عليكم 
أن تعطوا للمحامي قيمته وهيبته، ألنه الوحيد الذي يتحاور مباشرة 
مع القا�سي، ليس هناك أستاذ جامعي مع احترامي لألساتذة الجامعيين 
والباحثين، ليس هنا كتاب الضبط مهنتهم محددة في ضبط ما يجري 
في القاعة، وليس هناك السيد الوزير املوظفون العموميون املختصون 
في الشؤون القانونية، ال أستسيغ السيد القا�سي أن يكون هذا األمر 
صادرا عن محامي، ال يمكن، وتقيدون سن املحامي ب 55 سنة، وأين 
أنتم يا محامو الحزب الحاكم؟ ملاذا لم تدافعوا عن مهنة املحاماة؟ ال، 
كيف يمكن أن تسمحوا للمحامي أن تضعوه في نفس الكفة مع الباقي؟ 
هذا حيف في حق املحامي، وأنتم تعلمون ذلك السيد الوزير، املحامي 
له هيبته وله قيمته وهو يمارس القضاء من الضفة األخرى، يعني هو 

قيمة إضافية قيمة مضافة للقضاء، شكرا.

لةسيدخلة ئيس:

شكرا للسيد النائبة، هذا خرق للمادة 137 من النظام الداخلي، 
ألن اسمك غير مسجل في الالئحة ورغم ذلك أعطيتك الكلمة، وأعتذر 
للسيد الوزير. الكلمة لألستاذة نزهة الصقلي، تفضلي ال غيتصاوب 

الوقت، شكرا.

لةمةئبلخلةسيدةخنزهلخلةصقلي:

لةسيدخلة ئيسخلملحت69،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

حسةءخلا ي9،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي، في إطار مناقشة 
للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلقين  التنظيميين  القانونين  مشروعي 

القضائية وبالنظام األسا�سي للقضاة.

انشغالنا داخل فريق التقدم الديمقراطي هو ضمان إعمال سليم 
املؤسسة   2011 دستور  في  متضمنة  ديمقراطية  ملبادئ  وديمقراطي 
على  مبنية  واجتماعية،  برملانية  ديمقراطية  دستورية  ملكية  لنظام 
باملحاسبة.  املسؤولية  وتعاونها، وربط  وتوازنها  السلط  مبادئ فصل 
وهذا يتطلب قيام سلطة قضائية مستقلة من السلطة التنفيذية ومن 
السلطة التشريعية، وامللك هو الضامن الستقالل السلطة القضائية 

كما تنص على ذلك املادة 107 من الدستور.

اإلصالح العميق للعدالة في بالدنا على أساس استقالل السلطة 
القضائية وتخليق املنظومة القضائية يحمل أبعاد متعددة، سياسية، 
واقتصادية فيما يخص االستثمارات، ومرتبطة بترسيخ حقوق اإلنسان 

في بالدنا، من أجل ضمان دولة الحق والقانون، تضمن للمتقاضين 
واملتقاضيات محاكمة عادلة، علما أنه القضاة هما املكلفين بحماية 
الحقوق والحريات واألمن القضائي لألشخاص والجماعات، في إطار 

تطبيق القانون.

لةسيدخلة ئيس،

اإلصالحي  املسلسل  ليتوجوا  جاءوا  القانونين  املشروعين  هذين 
العميق واملتكامل، تحت رعاية صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 
واللي كذلك تمخض عنه امليثاق الوطني إلصالح العدالة، اللي تيحتوي 
على عدد كبير من األهداف واملبادئ موضوع توافق وتجسيد نضاالت 

متعددة للحركة الحقوقية والديمقراطية في بالدنا.

نحن في فريق التقدم الديمقراطي ننوه بالعمل املهم واملنتج، الذي 
قامت به لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمناسبة مناقشة هاذ 
املشروعين، اللي انعقدت فيها 12 اجتماعا، تم خاللها تدارس بعمق 
قضايا صعبة ومعقدة، ترمي أساسا إلى توفير الظروف لجعل بالدنا 
تتمتع بعدالة حديثة ومتقدمة، مع قضاة أكفاء ومؤهلين وأحكامهم 
تكون مميزة بالشفافية والنزاهة، والقدرة على اإلقناع وكذلك القدرة 
على نيل رضا املواطنين واملواطنات، قضاة اللي كيتمتعوا بكل اآلليات 

من أجل الرقابة الذاتية.

لةسيدخلة ئيس،

اللجنة،  داخل  واإلهتمام  نقاش  أكثر  نالت  اللي  املواد  من ضمن 
وضعية النيابة العامة والعالقة ما بين وزارة العدل والحريات واملجلس 
األعلى للسلطة القضائية، وكذلك تقديم التقارير أمام لجنة العدل 
والتشريع للغرفتين البرملان على غرار مؤسسات أخرى دستورية اللي 
القاضيات  النساء  تمثيلية  وكذلك  البرملان،  أمام  تقاريرهم  كيقدمو 
داخل املجلس األعلى للسلطة القضائية ونقط أخرى مهمة. فهاذ الحوار 
املؤسس ذو أهمية كبرى لهاذ املشروعين داخل اللجنة تميز بالجدية 
وبالقراءة العلمية واملوضوعية واملنتصرة لكل املواد، بعيدا كل البعد 
السياسوية،  للسياسة  الضيقة  اإلعتبارات  أو  الحزبي  التقاطب  على 
من  مجموعة  مع  الوزير  للسيد  اإليجابي  بالتفاعل  ننوه  وكذلك 
اإلقتراحات، سواء كان مصدرها فرق األغلبية أو فرق املعارضة، واللي 
تغلب في نهاية األمر بقوة هي املصلحة العليا للبالد وترسيخ روح التوافق 

اإليجابي اللي ساد خالل املراجعة الدستورية ل 2011.

كذلك، داخل فريق التقدم الديمقراطي، يعني تشبعنا بقوة باملقاربة 
التشاركية، ويعني ننوه بأهمية وجودة التقارير اللي تقدم بها املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان اللي اعتمدنا على األفكار الهامة اللي جات في 
هاذ التقارير، كما ننوه كذلك بالتقارير التي تقدمها هذه الهيئة في جميع 
امليادين، وعلى وجه الخصوص التقرير األخير حول املساواة واملناصفة 
نقاش وحوار هادئ وبناء،  تتطلب  التي  96 توصية  التي تحتوي على 
والبرملان ديالنا هو الفضاء األفضل والدستوري، حيث أنه املادة 160 



عدد.9–26.محرم.1437  )09.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان696  

من الدستور تنص على أن التقارير املقدمة من هذه الهيئة املحترمة 
تناقش داخل البرملان. وكذلك ننوه بمساهمة القضاة وانخراط القضاة 
اقتراحاتهم  على  واعتمدنا  القانونين،  املشروعين  هاذ  مع  وتفاعلهم 
وتوصياتهم من أجل الدفاع عن استقالل السلطة القضائية، وكذلك 
ننوه بتوحيد يعني املجهودات لكل الحقوقيين عامة والقضاة بصفة 

خاصة حول هذا املبدأ ديال استقالل املنظومة القضائية.

من جهة أخرى، داخل فريق التقدم الديمقراطي، نرى أنه الهدف 
من هاذ القوانين ال يكمن فقط في إعدادها، بل القوانين مهما كانت 
جودتها وأهميتها تقاس بالنساء والرجال املكلفين بتطبيقها. ومن هنا 
نساء  من  القضاة  تحصين  أهمية  وخاصة  البشري،  العنصر  أهمية 
أجل  من  املستمر  التكوين  وهو  األسا�سي،  تكوينهم  بضمان  ورجال 
القضاة املتشبعين بقيم ومبادئ حقوق اإلنسان، كقيم كونية تبناها 
خالل  من  مبكرة،  بطريقة  املغرب  فيها  وانخرط  املغربي،  الدستور 
الديمقراطية والحماية  إلى تعميق  إصالحات قانونية وحقوقية ترمي 
في  واألشخاص  واألطفال  النساء  حقوق  وكذلك  اإلنسان،  بحقوق 
وضعية إعاقة وفئات أخرى من املجتمع بتناغم مع املحتويات ديال 

املواثيق واالتفاقيات الدولية اللي انخرطت فيها بالدنا.

وفي هذا اإلطار، ننادي إلى القيام بمراجعة اإلطار القانوني الذي 
ينظم املعهد العالي للقضاة. وبهذه املناسبة كذلك، يجب التذكير أنه 
تم  اللي  الكبير  واإلصالح  بينها،  متفاعلة  هي  الدستور  أوراش إصالح 
القيام به من خالل هاذ املشروعين القانونين التنظيميين ما يمكن له 
يصل إلى األهداف دياله إال بإصالح جدري للقانون الجنائي اللي خاصه 
املبادئ والقيم  املقاربة الدستورية، وإدماج  بتناغم مع  يكون كذلك 
والحريات  اإلنسان  لحقوق  الكوني  الطابع  بترسيخ   ،2011 لدستور 
الحق  ترسيخ  وكذلك  الجنسين،  بين  واملساواة  والجماعية  الفردية 
في الحياة بإلغاء عقوبة اإلعدام، إلى جانب اعتماد العقوبات البديلة 

لألحكام السالبة للحرية.

لةسيدخلة ئيس،

نحن في فريق التقدم الديمقراطي نرى أنه تحقيق دولة العدالة 
يتطلب مقاربة شمولية ومندمجة، تأخذ بعين االعتبار كل املتدخلين في 
املنظومة القضائية، حتى أن كل واحد يقوم بمهامه ومسؤوليته املخولة 
له بحكم القانون. من الضروري تحسين عمل لإلدارة القضائية، وكذلك 
االنكباب على إصالح شمولي لإلطار القانوني املنظم للمهن القضائية، 

كاملحاماة وكذلك املفوضين القضائيين.

لةسيدخلة ئيس،

تلكم أهم األفكار واملالحظات اللي عبرنا عليها، في إطار الحيز الزمني 
الضيق اللي مخصص لنا، ومعلوم كفريق ننتميو إلى األغلبية سنصوت 
إيجابيا على هاذ املشاريع القوانين، علما على أنه النتيجة ديال واحد 
ما  تاريخية، ولكن  الخطوة  يعني واحد  املجهود كبير وغتشكلو واحد 

يمكناش نقولو أنهم مشاريع متكاملين ألنه الكمال هلل، ولكن كيفما 
كان الحال احنا مقتنعين بأنه هاذ املشاريع القوانين هما نتيجة ديال 
مجهود جماعي اللي احنا مقتنعين به، ونشكركم على حسن استماعكم 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

لةسيدخلة ئيس:

النائبة، املجموعة النيابية، ما كاينش شكرا. إذن  شكرا السيدة 
بهذا نكون قد أنهينا مداخالت الفرق النيابية. قبل الشروع في عملية 
التصويت، أرجو من السيدات والسادة النواب، أن يثبتوا حضورهم 
بالبطاقة املغناطيسية اللي ما عندو�سي غيسجلها، اللي ما عندو�سي 
الئحة  أن  أستأذنكم  وغير  اإلسم  غنسجل  دياله.  اإلسم  غنسجلو 
الحضور، سننشر الئحة الحضور في الجريدة الرسمية، باش اللي ما 
حاضر�سي راه غايب، إذن هادوا اللي حاضرين غنسجلوا األسماء ديالهم 

وغادي ينشرون في الجريدة الرسمية للبرملان رفقة محضر الجلسة.

إذن األسماء الحاضرة اللي ما عندهومش بطاقة : رقية الدرهم، 
ال�سي محمد عامر، ال�سي عبد العزيز العبودي، عائشة كالع.. نعم، 
اسمح لي، عائشة لخماس، أذكر ما عرفتش اسمح لي، قسو حدو أنت 
بوشارب،  نعيمة  األخت  مرحبا،  كنشوفك،  مرة  أول  التحقت،  ياهلل 
ال�سي عمر احجيرة، ال�سي لحسن أمروش، ال�سي حسن بنعمر، رحمة 
طريطاح، ال�سي محمد جني، عمر الكردودي، املختار بن فايدة، رشيدة 
اللطيف بروحو، سعادة بوسيف، بولعيش  ال�سي عبد  االسماعيلي، 
عبد  األسماء،  نتذكر  باش  عاد  أخرى  جلسة  معكم  خاصني  سعاد، 
اللطيف رشيد، االسم؟ عمر الفا�سي، ال�سي حسن بومشيطة.. والو ما 
كنسمعش، عبد الرحمان رابح، رمضان بوعشرة، ال�سي محمد أمكراز، 
ال�سي عبد الحليم العالوي، ال�سي عبد الصمد اإلدري�سي، ال�سي محمد 
الهاللي، برجال بشرى، األستاذ سمير بلفقيه توصلت باملراسلة، ال�سي 
رشيد العبدي، ال�سي الشاوي بلعسال، ال�سي عبد هللا بووانو، اعتماد 
عندو  الباقي  تشيكيطو،  عادل  ال�سي  ؟  عندو  الباقي  إذن  الزاهيدي، 
البطاقة ياك. سنقوم بنشر الئحة الحاضرين هذه املرة، غادي نديرو 
العكس، وغادي نشروها في الجريدة الرسمية وفي املوقع اإللكتروني، وا 
املخالفات، دابا غنبقو متشبثين بالنظام الداخلي وعاجبك الحال ال�سي 
عبد الصمد كنصوتو على 2 القوانين تنظيمية في الذكرى ديال اغتيال 
بنبركة وفي الحاضرين هاذ العدد، وإحداث سلطة قضائية جديدة، 

ياهلل دابا أشنو الخيار اللي غنديرو..

إذن على بركة هللا نمر إلى عملية التصويت:

مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة اإلجماع وال؟ 
إذن نم�سي كله؟ هذا النص 100.13، ما كاينش تعديالت ؟ ال؟ املجلس 

األعلى للسلطة القضائية، اإلجماع ؟
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إذن أعرض املواد كما صادقت عليها اللجنة: املادة 1، املادة 2، املادة 
3، املادة 4، املادة 5، املادة 6، املادة7، املادة 8، املادة 9، املادة 10، 
املادة 11، املادة 12، املادة 13، املادة 14، املادة 15، املادة 16، املادة 
17، املادة 18، شنو ؟ ال قلتو إجماع ؟ ما�سي كل �سي ؟ واش التصويت 
باإلجماع على النص كله وال غير على بعض املواد؟ ياهلل نعاود، ما كاين 

مشكل، تلغى هاذ الفقرة األولى اللي دازت.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع ؟ 
ال ؟ فيها االمتناع ؟

املوافقون : 129

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 26

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 129

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 26

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 129

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 26

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 130

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 26

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون : 130

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 26

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

حتى للمادة 46، إذن أعرض املواد: 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 
 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24
39، 40، 41، 42، 43، 44، 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 

إجماع.

أعرض املادة 46 للتصويت: إجماع.

إذا أعرض املادة 47 للتصويت:

املوافقون: 130

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 26

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادق عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 130

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 26

فيها  للتصويت،   48 املادة  أعرض  إذا  امتناع،  فيها   48 املادة  إذا 
إجماع ؟ هاد �سي اللي عملنا في األول، أصحح: املادة 48: إجماع.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 130

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 26

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 130

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 26

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :
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املوافقون: 130

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 26

إذا أعرض املواد: 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 130

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 26

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

إذا أعرض املواد: 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 
 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75
 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،90،91
 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،106،107 ،105 ،104
عليها  صادقت  كما  للتصويت   120  ،119  ،118  ،117  ،116  ،115

اللجنة: إجماع.

ال.  إجماع؟  للتصويت:  برمته  التنظيمي  القانون  مشروع  أعرض 
عفوا، عفوا السيد الرئيس، إذا واش الفريق، بوحدك؟ 2 ؟ إذن:

لملولفقون:خ ن 

لملعةرضون:خ 

لملمتمعون:خالخأحد

إذا صةدق مجلس النواب على حش وعخقةنونختمظيميخرقمخ  .99 خ
يتعلقخبةملجلسخلألعلىخةلسلطلخلةقضةئيل.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13

أعرض املادة األولى للتصويت، هذا شنو إجماع ؟ ال؟ القانون الثاني. 
السيدة الرئيسة واش فيه مواد بحال األول ؟ ال ما كاينش تعديالت، ال 

لم نتوصل بأي تعديالت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 98

املعارضون : 26

املمتنعون : 35

بالتي ما صوتش ال�سي الشاوي بلعسال، معارضون؟ إذن خاصنا 
نعاودو الحساب. السادة الرؤساء ممكن تعاونونا شوية في الحساب.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 118

املعارضون: 32

املمتنعون: 35

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 118

املعارضون: 32

املمتنعون: 35

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 118

املعارضون: 32

املمتنعون: 35

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املواد: 11،12،13،14،15،16،17،18،19،20 كما صادقت 
عليها اللجنة للتصويت: إجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت: امتناع؟ ال ما كتقول السيدة الرئيسة، 
ال دابا تصويت آخر، ما مولفش أنا هاذ ال�سي، نعم ال�سي أبركان ال 
خدام خدام، على حسابي إذن املادة 21، ماذا وقع في املادة 21 ؟ إذن 
كل �سي هاذ ال�سي مصوت إال فريق األصالة واملعاصرة، فريق االتحاد 

الدستوري مع األصالة واملعاصرة، إذن املعارضة 32.

املوافقون: 146

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

املعارضون: 32
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:إجماع.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

املعارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

معارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 146

معارضون: 32

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع

امتناع؟  اللجنة:  عليها  كما صادقت  للتصويت   36 املادة  أعرض 
عاودو  إذن  معارضة  معارضة،  وال  امتناع  أنتما  بالتي،  ؟  معارضة 

الحساب، املادة 36 :

املوافقون : 118

املعارضون : 32

املمتنعون : 35

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 118

املعارضون: 32

املمتنعون: 35

أعرض املادة 39 للتصويت : نفس التصويت ؟ نفس التصويت 
السيد الرئيس ؟

املوافقون : 118

املعارضون: 32

املمتنعون: 35

أعرض املادة 40 للتصويت : إجماع حتى ل 88 ؟

إذن أعرض املواد : 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 
 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50
 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65
80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، للتصويت كما صادقت عليها 

اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 89 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 118

املعارضون : 32

املمتنعون : 35

أعرض املادة 90 للتصويت: اإلجماع حتى ل 107.

إذن أعرض املواد : 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 
100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، للتصويت كما صادقت 
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عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 118

املعارضون : 32

املمتنعون : 35

أعرض املادة 108 للتصويت: معارضة، السيد عبد القادر املادة 
108، إجماع، ال ما�سي إجماع، أنتما مع هذا التصويت؟ ال ما�سي إجماع 

كاين معارضة، إذن 108 : اإلجماع، حتى لألخير.

إذن أعرض املواد: 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 
116، للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

السيد  نعم  للتصويت،  برمته  التنظيمي  القانون  أعرض مشروع 
الوزير، 117 ؟ ما عنديش املادة 117 كاينة في النص؟ 116، نتأكدوا، 

شكرا على هاذ التنبيه ما عندي�سي في الورقة ولكن كاين في املشروع.

إذن أعرض املادة 117 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون التنظيمي برمته للتصويت كما صادقت 
عليه اللجنة:

لملولفقون:خ8  

لملعةرضون:خالخأحد

لملمتمعون:خم6

صةدق مجلس النواب على حش وعخقةنونختمظيميخرقمخ  .96 خ
يتعلقخبةةمظة6خلألسة�سيخةلقضةة.

إذا سمحتم، نمر إلى النص النهائي، ما فيهش بزاف. شكرا للسيد 
وزير العدل والحريات على املساهمة، ونمر إلى املشروع األخير، مشروع 
قانون رقم 58.15 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 املتعلق 
القانون،  لتقديم مشروع  الوزير  للسيد  الكلمة  املتجددة،  بالطاقات 

تفضل السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
ولةبيئل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة،  التنويه بلجنة  بعد 
رئاسة وأعضاء، أود فقط أن أذكر بأن هاذ املشروع يروم تثمين املؤهالت 
في  للمستثمرين  الالزمة  الرؤية  وإعطاء  املتجددة  للطاقات  الوطنية 

القطاع الخاص املهتمين باملشاريع الطاقية انطالقا من مصادر متجددة.

نمو  يتسم بضرورة مواكبة  في سياق  املشروع  اقتراح هذا  ويأتي 
مضطرد للطلب على الكهرباء الذي يتجاوز 6 في املائة سنويا، من أجل 
مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية لبالدنا، وبالتالي ضرورة استغالل 
جميع املؤهالت واإلمكانات من الطاقات املتجددة التي تزخر بها بالدنا، 
الطاقية  تبعيتنا  تقليص  في  املتمثل  الهدف  تحقيق  أجل  من  وذلك 

للخارج.

كما أن تطبيق القانون 13.09 عرف خالل هذه السنوات بعض 
النواقص أجملها في ما يلي :

لم تكن هناك إمكانية لربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية  .•
الوطنية  الكهربائية  بالشبكة  املتجددة  الطاقات  انطالقا من مصادر 
الصناعية  التنمية  أمام  عائقا  شكل  مما  املنخفض،  الجهد  ذات 
للمنشآت الصغرى واملتوسطة، خاصة في ما يتعلق باأللواح الشمسية

photovoltaïque ؛

أحكام القانون املتعلقة بالطاقة الكهربائية من مصدر مائي  .•
والتي تستثني من نطاق تطبيقها ملشاريع ذات القدرة التي تتجاوز 12 
ميغاواط، مما شكل عائقا أمام استغالل الحد األق�سى الذي تقدمه 

الخصائص الهيدرولوجية ملواقع اإلنتاج؛

إغفال الرأي التقني ملسير وكالة الحوض املائي، ثم إشكالية  .•

فائض اإلنتاج الذي ينجم عن استغالل املصادر املتجددة والذي ظهر 

من خالل تطبيق القانون 13.09.

فبالتالي هاذ القانون املقترح، السيد الرئيس، يهدف أوال إلى:

فتح السوق الكهربائية للجهد املنخفض من مصادر الطاقات • 

املتجددة، والذي يخضع تطبيق أحكامه املتعلقة بالولوج وربط 

الشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي؛

الطاقة •  إلنتاج  ملشاريع  املنشأة  للقدرة  األدنى  الحد  رفع 

الكهرمائية انطالقا من مصدر الطاقة الكهرمائية من 12 إلى 

30 ميغاواط؛

مصادر •  من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  فائض  بيع  إمكانية 

الطاقات املتجددة إلى مختلف فئات مسيري شبكة الكهربائية 

الوطنية؛

إمكانية تحديد بنص تنظيمي لكل الشروط التي تتعلق بربط • 

هذه املنشآت بالشبكات الكهربائية الوطنية.

القانون،  بهذا  تتعلق  التي  املقتضيات  أهم  الرئيس  السيد  تلكم 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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لةسيدخلة ئيس:

اللجنة  لرئيس  بالشكر  نتقدم  كذلك  إذا  الوزير،  السيد  شكرا 
وأعضاء لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة في تسريع 
إنتاج  بالبيئة، كذلك هناك  املتعلق  النص  وتيرة املصادقة على هذا 
الطاقة وهناك أيضا نصا تشريعيا آخر سنتوصل به ويهم البيئة وما 
ستنظمه الحكومة السنة املقبلة إن شاء هللا ديال cop22، وبالتالي 
غادي يكون، الحكومة كتطلب املسطرة املختصرة سنتحدث في حينه 

عن هذا املوضوع.

إذا وزع التقرير، ليست هناك مناقشة.

نمر إلى العملية التصويت املادة الفريدة وتتضمن عددا من املواد 
التي سنعرضها للتصويت تباعا. املادة األولى ورد بشأنها تعديالن من 
لدن الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين، كاين �سي 
واحد غادي يتقدم تفضل. السيد النائب غتقدمهم بزوج دفعة واحدة 

وال كل واحد بوحدو؟ تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

إعادة  عن  عبارة  هو  التعديل  واحدة.  دفعة  واحدة،  دفعة  نعم 
صياغة للمقترح ديال الوزارة كما هو موزع عند اإلخوان، والغرض من 
إعادة الصياغة هو أن إبراز أن الطاقة املائية املتوفرة بموقع معين يمكن 
استغاللها في حدود 30 ميغاواط، وإن كان املوقع يتوفر على منشأة أكبر 
من ذلك، حيث أن الصيغة التي جاء بها املشروع قد تفيد عدم السماح 
بإقامة منشأةـ استغالل منشأةـ استغالل الطاقة املائية إذا كانت القدرة 

املنشأة للموقع تفوق 30 ميغاواط.

التعديل الثاني وهو عبارة عن إضافة ديال الطاقة املائية فيما يتعلق 
بتحديد املواقع التي يمكن استغاللها لهذا الغرض، هذا هو الغرض من 

التعديل الثاني، شكرا.

لةسيدخلة ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
ولةبيئل:

التعديالن اللي تقدم بهم الفريق االشتراكي املحترم مرفوضان. أوال 
التعديل األول هاديك الصياغة ما محتاجينش لها ألنها واضحة، نحن 

نتحدث عن كان عندنا 12 ميغاواط غنطلعو ل 30 ميغاواط.

بالنسبة للتعديل الثاني مرفوض من حيث الجوهر ألن نحن ال نريد 
أن تخضع هذه القضية لعملية التنطيق، ألننا أساسا املشرع سيفتح 
هاذ املواقع لالستغالل، وبإمكان أي مستثمر أن يستغلها دون الرجوع 

إلى تنطيق اإلدارة، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة ئيس:

لهذين  مؤيد  أحد؟  ال  التعديلين،  هذين  معار�سي  ألحد  الكلمة 
التعديلين ؟ ما كاينش، هللا يسامح.

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون : 67

املعارضون : 118

املمتنعون : ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 67

املعارضون : 118

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 118

املعارضون: 67

املمتنعون: ال أحد

هكذا تتسهلوا املأمورية.

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخاحسنخبمولري:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

الطاقة  أمام  الوطنية  الكهربائية  الشبكة  التعديل يستهدف فتح 
الكهربائية ذات الجهد املنخفض، وخاصة في أجل 3 سنوات من صدور 
هاذ القانون هذا، وبالدرجة األولى أمام املشاريع ذات الطابع العمومي، 
طاقيا  تثمن  التي  العمومية  واملؤسسات  املحلية  الجماعات  ديال 
مجموعة من املحطات ديال تثمين النفايات الصلبة والسائلة لغرض 

إنتاج الكهرباء.

لةسيدخلة ئيسخ:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.
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ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
ولةبيئل:

السيد الرئيس ما�سي هذا هو التعديل اللي عندي أنا.

لةسيدخلة ئيسخ:

املادة الخامسة السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
ولةبيئل:

التعديل: تفتح شبكة الكهرباء الوطنية في غضون الثالث سنوات...
تعديل املادة الخامسة هذا هو التعديل.

لةسيدخلة ئيس:

نعم التعديل الثالث، التعديل رقم 3 »..وفي جميع األحوال تفتح 
الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد املنخفض في غضون الثالث 

سنوات املوالية لصدور هذا القانون«.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
ولةبيئل:

السيد الرئيس، هاذ التعديل كيفما شرحت في اللجنة، نحن نتحدث 
عن فتح سوق، القضية ليست قضية إصدار مقرر تنظيمي. هذه سوق 
ديالو  الزبناء  ديال  العدد  اللي  املنخفض  بالجهد  مرتبطة  كهربائية، 
تيتجاوز 3 مليون ونصف، وأن يحدد املشرع سقفا لذلك هذا سيكون 
فيه عنث كبير جدا، فلهذا نحن رفضنا التعديل رغم أن التوجه اللي 
كاين هو أن نسرع بفتح الجهد املنخفض في أقرب اآلجال إن شاء هللا، 

شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة ئيسخ:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 67

املعارضون : 118

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 118

املعارضون : 67

املمتنعون : ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : اإلجماع.

املادة 24 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة، الكلمة للحكومة، 
السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
ولةبيئل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

هاذ التعديل اللي جبناه هو غير باش نجودو واحد املالءمة جات في 
اللجنة. عندما نتحدث في املادة 24 على تحديد كيفية الولوج إلى شبكة 
النقل، التعديل اللي جبناه هو الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية 
رفعا لكل لبس، ألن الشبكة ديال النقل هي الشبكة األصلية اللي فيها 
تقريبا 23 ألف كلم، ولكن الشبكة الكهربائية الوطنية تضم الشبكة 
ديال النقل والشبكة ديال املسيرين وهاذ التعديل سيسمح برفع هذا 

اللبس، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخلة ئيسخ:

إذن هل هناك من معارض لهذا التعديل ؟ ال أحد، موافق على هذا 
التعديل ؟ مؤيد ؟

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت: اإلجماع.

إذن أعرض املادة 24 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع.

املادة 26 ورد بشأنها تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، هو 
هذا اللي جابت الحكومة نفسو ؟ ولكن هذا في املادة 26 ؟ إذن أنتما 
متفقين مع الحكومة، الضوء كل �سي متفق عليه، إذن يسحب هذا 

التعديل. إذن أعرض املادة للتصويت: اإلجماع.

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

صةدق مجلس النواب على مشروع قانون، شكون ؟ آه امتناع ؟ 
إذن:

لملولفقونخ:خ6  

لملعةرضونخ:خالخأحد

لملمتمعونخ:خ06

إذن صةدق مجلس النواب على حش وعخقةنونخرقمخن .8نخيق�سيخ
بتغيي9خوتتميمخلةقةنونخرقمخ99.  خلملتعلقخبةةطةقةتخلملتجددة، شكرا 

لكم، رفعتخلاجلسل.
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حمض خلاجلسلخلةثةةثلخولةسبعينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 20 محرم 1437ه ) 03 نونبر 2015م(

لة ئةسل: السيد مصطفى الغزوي، النائب الثامن لرئيس مجلس 
النواب.

لةتوقيت: ساعتان وأربعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية: 28 سؤاال )2آنيان(:

الطاقة واملعادن؛ .•

االقتصاد واملالية؛ .•

التجهيز والنقل؛ .•

الصناعة والتجارة؛ .•

املكلفة باملاء؛ .•

الشؤون العامة؛ .•

الصناعة التقليدية؛ .•

التجارة الخارجية؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

لةسيدخحصطفىخلةغزويخرئيسخلاجلسل:

أش فخ علىخ ولةسال6خ ولةصالةخ لة حيم،خ لة حمنخ هللاخ بسمخ
لمل سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة.

لةسةدةخلةوزرلءخلملحت9حون،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعة  شفهيا  28 سؤاال  اليوم  األعمال  ويتضمن جدول  الحكومي، 
على قطاعات مختلفة. واآلن أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة 
املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة، تفضلي السيدة 

األمينة.

لةمةئبلخلةسيدةخصبةحخبوشة6خأحيملخلملجلس:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية، ويتعلق األمر 
ب:

مشروع قانون رقم 90.13 يق�سي بإحداث املجلس الوطني  .•
للصحافة؛

مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  .•
في مجاالت الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، املوقع بدكار في 25 

ماي 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السينغال؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   53.15 رقم  قانون  مشروع  .•
وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   ،2015 ماي   28 في  ببيساو  املوقعة 
غينيا بيساو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان 

الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األسا�سي للصحفيين  .•
املهنيين.

كما توصل املجلس من رئيس الحكومة بمراسلة يحيط املجلس 
برسم  بالترشيح  التصريحات  بتلقي  املكلفة  السلطات  بأن  فيها  علما 
الدائرة االنتخابية املحلية وجدة-أنكاد عمالة وجدة-أنكاد قد قامت 
املذكور  النيابي  املقعد  لشغل  شتواني  العربي  السيد  املرشح  بدعوة 

والذي كان يشغله سابقا السيد عبد النبي بعوي.

كما توصلت رئاسة املجلس ب: 31 سؤاال شفويا و31 سؤاال كتابا، 
26 جوابا عن األسئلة الكتابية، واألسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب 

هي 9043، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شك لخلةسيدةخلألحيمل،

حض لتخلةسيدلتخولةسةدة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، بسؤال عن استراتيجية 
الوزارة حول الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخحممدخةشك :

السيد الوزير، يتجه املغرب منذ مدة نحو االستثمار في الطاقات 
املتجددة وانتهج سياسة طموحة، وقطع أشواطا نحو الريادة في القطاع. 
السؤال: ما هي استراتيجية وزارتكم في إنتاج الطاقة؟ وكيف السبيل 
للتقليص من التأثيرات السلبية على البيئة جراء إنتاج الطاقة باملواد 

األحفورية؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.
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ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

شكرا للفريق املحترم، هو اململكة املغربية كما ال يخفى على السادة 
البرملانيين في التصور ديالها الحالي واملستقبلي، هو أن تكون عندها باقة 
كهربائية متوازنة، يعني فيها واحد الجزء من الطاقة األحفورية وواحد 
الجزء من الطاقات املتجددة، حنا إن شاء هللا عّوالين في 2020 تكون 
عندنا %42 من القدرة املنشأة الكهربائية من مصادر متجددة. فبالتالي 
الذي ينبغي التنبيه إليه هو أنه ما كاينش �سي بالد في العالم اللي عندو 
باقة كهربائية غير من املصادر املتجددة، هذا غير موجود وغير ممكن 
عمليا، فكاين واحد الشق من الطاقة األحفورية فيه الفحم الحجري، 
فيه الفيول، فيه الغاز الطبيعي، وكاين املصادر ديال الطاقات املتجددة، 
حنا غادي إن شاء هللا نقصو من الفحم الحجري وندخلو الغاز الطبيعي 
ألن الغاز الطبيعي أقل تلويثا، علما بأن في اململكة املغربية استعمال 
الفحم اللي كاين كيتدار بطرق نظيفة اللي كتكلفنا استثمارات أكبر عن 

أنه إيال درنا الفحم بشكل عادي، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، التعقيب للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةع قي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

السيد الوزير املحترم، نشكركم على هذه اإلجابة الواضحة ونثمن 

والتي  للمغرب  الطاقية  التبعية  تقليص  أفق  في  الحكومي  املجهود 

بلغت سنة 2012: 96 %، ومن املتوقع كما جاء في جوابكم أن يساهم 

إنتاج الطاقات املتجددة في توفير 42 % من الحاجيات في أفق 2020. 
القانون  الثورة عبر إقرار  التشريعي املواكب لهذه  كما نثمن املجهود 

58.15 والذي فتح إمكانية اإلنتاج الشعبي للطاقة املتجددة في الجهد 

الطاقة  إنتاج  يزال  ما  الوزير،  السيد   2020 قبل  لكن  املنخفض، 

بمواد أحفورية يؤثر سلبيا على البيئة، ننتظر السيد الوزير أن تفعلوا 

مقتضيات قانون دراسة التأثير على البيئة 12.03، ننتظر السيد الوزير 

وسن  نظيفة  االستثمارات  هذه  لجعل  ضمانات  الحكومة  توفر  أن 

إجراءات مرافقة للتقليص من االنعكاسات البيئية السلبية حتى نفعل 

قواعد  وإقرار  املستدامة،  والتنمية  للبيئة  اإلطار  القانون  مقتضيات 

التنمية املستدامة وتوازن ثالثية االقتصادي واالجتماعي والبيئي، كما 

أن فتح سوق صناعة وبيع مستلزمات وآليات إنتاج الطاقة الشمسية 

من شأنه بلوغ هذه األهداف، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ جواب السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

السيد النائب شكرا على املداخلة، لكن أنا بغيت مرة أخرى نسطر 
على واحد القضية أساسية، راه اململكة املغربية ستستعمل في السنوات 
املقبلة الطاقة األحفورية، أقول وأؤكد ليس هناك بلد في العالم ال 
وغادي  الفحم  زال  ما  نستعملو  غادي  األحفورية،  الطاقة  يستعمل 
نستعملو الغاز الطبيعي، صحيح غادي نقصو من الفيول، لكن اللي 
خاص يفهموا السادة النواب أن عندنا ما يسمى بالفترات ديال الذروة 

حنا محتاجين لواحد العدد ديال املحطات بمواصفات معينة.. شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

وغالء  الكهربائي  التيار  ضعف  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الفاتورات 
واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيدة 

النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخسليملخف جي:

لةسيدخلةوزي ،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

الوطني  املكتب  مع  اتخاذها  تنوون  التي  اإلجراءات  نسائلكم عن 
للكهرباء بخصوص حل معضلة األشطر les tranches وطريقة احتساب 

وفوترة وإعادة احتساب األشطر بالنسبة الستهالك الكهرباء؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

بالتيار  مرتبط  الشق  واحد  فيه  جاء  الجواب  الرئيس،  السيد 
السيدة  عاودش طرحاتو  ما  عليه ألن  غانجاوبش  ما  يبدو  الكهربائي 
النائبة. في ما يتعلق بالقضية د األشطر مرة أخرى أؤكد أنه بالنسبة لنا 
حنا وبالنسبة للتصور اللي توضع واللي اآلن هو قيد التنزيل، أن كاين 
واحد الشطر اللي هو شطر اجتماعي اللي خاضع للتدرج، وكاين شطر 
انتقائي في أقل من 150 كيلواط هذا شطر اجتماعي، وتيهم 5.3 ديال 
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املليون ديال الزبناء، و70 % تقريبا ديال الساكنة املغربية غير معنية به، 
صحيح هناك بعض اإلشكاالت لقيناها في التنزيل خاصة على مستوى 
التدبير املفوض، ونحن بصدد معالجته ألن هناك أخطاء وقعت وأثرت 

على الفواتير ديال املواطنين، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخسليملخف جي:

األشطر،  احتساب  عملية  من  للمواطنين  مستمرة  معاناة  هناك 
 la. tarification ألن بالنسبة للكهرباء هناك األشطر من 1 إلى 6 وهاذ
selective هاذ الفوترة االنتقائية تبدأ من الشطر الثالث، وبذلك الطبقة 
املتوسطة في املغرب تخضع ابتداء من الشطر، وبالتالي ال يتم احتساب 
الشطر األول والثاني والثالث، وإنما يتم املرور مباشرة إلى بالنسبة للرابع 
والخامس والسادس، وفي ذلك إجحاف السيد الوزير ومعاناة، وبذلك 

نتجت احتجاجات املواطنين بسبب عملية هاذ االحتساب.

من جهة أخرى السيد الوزير، إيال كان املكتب الوطني للكهرباء يعاني 
يرفض بعدا إعطاء املعلومة، ألن كاين مشكل ديال حق الوصول إلى 
املعلومة، وثانيا هناك املشكل اآلخر يتعلق بضعف املوارد البشرية، ملاذا 
يتم التقدير l’estimation السيد الوزير؟ ملاذا ال يتم احتساب االستهالك 
الحقيقي للمواطنين بدل اللجوء إلى هاذ املسألة ديال تقدير االستهالك؟ 
ألن هذا فيه إجحاف خطير باملواطن ومساس بحقوقه، خصوصا وأن 
الفصل 154 السيد الوزير من الدستور يشير إلى أن املبادئ التي يجب 

أن تتوفر في هذه املرافق العمومية، لذلك نحن نطالب..

التيار  ضعف  هو  اللي  السؤال  من  الثاني  الشق  بخصوص  أما 
الكهربائي، فهذه مسألة معروفة في املغرب السيد الوزير، كاين ارتفاع 
والتهاب هاذ الفواتير ديال استهالك الكهرباء واملاء واملشكل ديال األشطر 

الذي وجب أن يحل في أقرب اآلجال...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيبات  هناك  هل  الوقت.  انتهى  شكرا  النائبة،  السيدة  شكرا 
العدالة  فريق  النائب عن  السيد  تفضلوا  السؤال؟  في هذا  إضافية 

والتنمية.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلةسليمةني:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، حنا سكان مدن الشمال طنجة، تطوان، املضيق، 
الفنيدق، مارتيل ال يأتي شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 عندنا موعد سنوي 
مع شبح اسمه »أمانديس« الشمال، واالحتجاجات اآلن اللي كاينة في 
مدن الشمال كتعرفوها السيد الوزير، وكنثمنو نزول الحكومة لهاذ 

املدن هذا وتبني املطالب العادلة للسكان، لكن نطالب أن الحلول اللي 
تعطيها اللجنة في مدينة طنجة أن تعمم على باقي املدن، كما نرفض 
التسييس اللي وقع للموضوع، هناك أناس يريدون الركوب على املوضوع 
سياسيا، ثم البد من متابعة األمر حتى يحل بشكل جذري ومحاسبة 
الشركة على االختالالت اللي تالحظات في قراءة الفواتير، شكرا السيد 

الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب آخر؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن املجموعة النيابية.

لةمةئبخلةسيدخحممدخةعسل:

في الحقيقة مشكل ديال »أمانديس« الشمال مشكل عويص، هذيك 
األثمنة خيالية السيد الوزير. لو شفتي السيد الوزير، منزل واحد معناه 

devis ديالو باش يدخل العداد ديالو أصال راه هذاك مشكل كبير...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك من تعقيب آخر؟ إذن رد 
السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب عن فريق االتحاد االشتراكي.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

أظن ما يتعلق بغالء فاتورة الكهرباء هو من مسؤولية الحكومة، 
من  يتجزأ  ال  جزء  هو  اململكة  شمال  في  اآلن  يقع  الذي  واالحتجاج 
ناتج عن فشل  الوطني، وهذا  املستوى  كاينة على  اللي  االحتجاجات 
الحكومة في تدبير هذا القطاع، وكل القطاعات االجتماعية، ألنه السبب 
املباشر هو ذلك املرسوم املشؤوم اللي جعل من سنة 2015 و2016 
و2017 زيادات في الفاتورة ديال الكهرباء في كل يناير، ويعني أن الكهرباء 

ما زال غادي يغلى؛

ثانيا، أن االحتجاج هو أمر طبيعي وما كان يوما ي�سيء إلى سمعة 
البلد، بالعكس أنه يبين مدى ديمقراطية األنظمة، وأن هاذ االحتجاجات 
هي نفسها االحتجاجات اللي دائما كانت تبين الهامش ديال الحقوق 
والحريات في دولة ما، وما يمكنش أننا هاذ النهار ونقولو لهاذ الناس 
ما يحتجوش. فهاذ ال�سي السيد الوزير، كونوا على يقين أنه سيمتد 
ألنه أكتوبر ونونبر هو موعد مع ضريبة استثنائية لجميع املغاربة على 

االستهالك ديال الكهرباء والناتج...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ رد السيد الوزير املحترم على التعقيبات.
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ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

املحترمة،  النائبة  السيدة  اللي طرحتها  للقضية  نرجع  بغيت  أوال 
نحن نتحدث في املشروع اللي قامت به الحكومة على تعريفة تدريجية 
مرتبطة باألشطر االجتماعية اللي تتوصل حتى ل150، 200 كيلواط 
في الشهر. والتعرفة االنتقائية، التعرفة االنتقائية السادة النواب هو 
واحد املقت�سى فيه عدالة اجتماعية ألنه سابقا شنو اللي كان تيوقع؟ 
كان التوازن اللي تيوقع على مستوى املكتب الوطني وحتى على مستوى 
الوكاالت ذات االمتياز وعلى مستوى املدبرين املفوضين، تيديرو املواطن 
اللي  املواطن  تتخلي  االنتقائية  التعريفة  اآلن  ديالو،  الفئات  بجميع 
تيستهلك طبيعي اللي تيوصل ل300 وال 400 كيلواط في الشهر، طبيعي 
يخلص، وهاذو منين تنشوفو أشنو عندنا على املستوى الوطني هاذو 
ساكنة محدودة جدا، ألن 5,3 ديال املليون ديال الساكنة املغربية أو 
البيوتات املغربية ليست معنية بهاذ الزيادة هاذي، فالتعريفة االنتقائية 
تتجي فهذا اإلطار باش يوقع واحد النوع من التوازن، باش كل واحد 

يتحمل مسؤوليتو في االستهالك ديالو.

فيما يتعلق بذاك ال�سي اللي وقع في الشمال ديال »أمانديس«، هناك 
أخطاء ارتكبت، ألنه حنا تنتكلمو على املكتب الوطني لكن على مستوى 
التوزيع كاين املكتب الوطني، كاين التدبير املفوض، وهناك اعتراف بأن 
هناك أخطاء ارتكبت ويجب أن تصحح، كاع الفواتير تقريبا اللي وقع فيها 
إشكاليات يجب أن تعاد، والسيد رئيس الحكومة بمعية وزير الداخلية 
تجاوزات على مستوى  األمر، ألنه هناك فعال  سيحرصون على هذا 
العدادات املشتركة اللي ما طبقاتش، على مستوى التقيد بقراءة العداد 

بشكل يعني شهري إلى غير ذلك من األمور اللي غادي تصلح.

أما القضية ديال أن نتحدث على أن هذا املرسوم مشؤوم وهذا فيه 
الحكومة هذا كالم مردود عليه، ألنه اللي وقع هو أن املكتب الوطني مرة 
أخرى، ما وقع له تتسبب فيه املسؤوليات السابقة اللي تيتحدث عليها 
السيد النائب باألسف الشديد، ألن حنا لقينا املكتب الوطني كان على 
حافة الكارثة، ولوال أننا أصلحناه وأعدنا إليه التوازن، لكان الضوء 
تيتقطع على املغاربة في جميع املناطق، فبالتالي ملا تيجي هاذ اإلصالح 
أو تيحيد األشطر االجتماعية وتيحيد عموم البيوتات املغربية طبيعي 
اللي  هما  تيستهلكو  اللي  الناس  أن  االجتماعية  العدالة  مقت�سى  من 
يخلصوه، أن تقع بعض اإلشكاالت في بعض املدن على مستوى خاصة 
التدبير املفوض، هذه أمور لم تنكرها الحكومة، وإن كانت ما عندهاش 
مسؤولية مباشرة عليها، ألن كاين واحد العدد ديال املسؤوليات تترتب 
على الذين داروا التعاقدات، واللي كان مفترض أنهم يسهروا على احترام 
هاذ التعاقدات ألنه حتى العقد ديال التدبير املفوض فيه إمكانيات ديال 
املراجعة، واحد العدد لألسف الشديد ديال الجماعات لم تقم بذلك، 

لكن مع ذلك حنا تحملنا مسؤوليتنا كحكومة وطلبنا أن يعاد النظر 
في كل األمور وأن يتم تطبيق املقتضيات ديال العداد املشترك اللي 
هاذ الحكومة هي اللي حالتو، سابقا كان حتى اللي ما عندوش السكن 
الداخل في إطار الهيكلة ما كانش يمكن لو ياخذ العداد، اآلن نحن حللنا 
هذه اإلشكاالت، لكن ال ينبغي أن نعود إلى أمر أسا�سي اللي هو مهم هو 

أن هذا كان...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. نمر اآلن إلى السؤال املوالي.. راه ما 
عندي ما نقول ليك، تيضرب في النظام الداخلي آش غتقولو ليه دابا؟ 
سؤال عن تعثر ورش كهربة العالم القروي بإقليم خريبكة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال، مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخحو�سى:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

الكهربة  الوزير، عن األسباب الحقيقية وراء تعثر برنامج  السيد 
القروية بإقليم خريبكة نسائلكم؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

الكهربة  حصيلة  الحقيقة  في  هو  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
القروية في إقليم خريبكة اآلن عندنا %95.4، صحيح أنها أقل من بعض 
في هذا  اللي كاين  املغربية، لكن اإلشكال  اململكة  في  املناطق األخرى 
اإلقليم هو أن كاين واحد العدد ديال الدواوير اللي الكلفة ديالها كلفة 
مرتفعة وال يمكن القيام بها إال إذا تحمل الشركاء اآلخرون املسؤولية 

ديالهم، في تسديد ما عليهم.

بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء، هناك مجموعة ديال املقترحات 
اللي  خاصة  الدواوير  ديال  العدد  لواحد  بالنسبة  اقتراحها  تم  التي 
تيتجاوز الثمن ديال الكلفة ديالها 80 ألف درهم، ونحن نحتاج يعني 
أقولها بصراحة ومن باب املسؤولية ال يمكن ونحن أخرجنا املكتب 
الوطني من األزمة ديالو، أننا نزيدو نرتبو ليه أزمة أخرى، هناك شركاء: 
كاين الجماعات املحلية، كاين املديرية ديال الجماعات املحلية، كاين 
تأتي  أن  في  أوال  تتحمل مسؤوليتها،  كلها خاصها  اإلقليمية  املجالس 
باإلثباتات، وثانيا أن تلتزم بتسديد ما عليها، وبطبيعة الحال جميع األمور 
اللي مرتبطة بخريبكة داخلة ضمن هذا اإلطار مع بعض االختالفات اللي 

يمكن لها تعالج إذا كان فيها إشكال، شكرا السيد الرئيس.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب أو السيدة النائبة، تفضلوا السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخربيعلخلطمين�سي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شك لخلةسيدخلةوزي ،

نثمن كل املجهودات التي تقومون بها في هذا القطاع الحيوي، إال أننا 
تنأكدو كيف ما اعترفتو السيد الوزير بأن هاذ اإلقليم ديال خريبكة هو 
اإلقليم الوحيد وخصوصا بالنسبة لألقاليم املجاورة يعني كيعاني من 
واحد املجموعة ديال االختالالت وتعثر الورش ديال الكهربة ديال قراه 
والدواوير ديالو، نعطيك على سبيل املثال السيد الوزير أن جماعة ابن 
خيران أوالد بوغادي 12 دوار بدون كهرية، جماعة آيت عمار النصف 
ديال الدواور ديالو بدون كهربة، أوالد فنان 10 ديال الدواور بدون 
كهربة وما يمكنش نتعلل بأن الكلفة مرتفعة، كاينين شركاء عبرتو عليها 

السيد الوزير وبالتالي خاصنا نتحملو جميعا املسؤولية.

حنا نطالب بأن هاذ القطاع اللي هو حيوي أال تكون فيه الحسابات 
السياسية من طرف هاذ الشركاء اللي كتكلمو عليهم السيد الوزير، ال 
يعقل بأن إقليم من بين األقاليم املجاورة تيعاني في معظم الدواور ديالو 
وأنا عطيتك تقريبا أكثر من %40 من هاذ الدواور فوق 10 فوق 12 فوق 

النص ألنه...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ إذن رد السيد الوزير في بعض الثوان إذا كان هناك رد.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

السيدة النائبة راه بكل صدق راه حنا كنتكلمو حنا بالنسبة لينا على 
واحد 70 مليون ديال الدرهم، باش نزيدو نعممو هاذ املسألة، وهذا 

يجب أن تتحمل فيه...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن برامج الكهربة القروية للسيدات 
فليتفضل  الدستوري،  االتحاد  املحترمين من فريق  النواب  والسادة 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخلا ليفيخلقدلدرة:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدلنخلةوزي لن،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

سؤالنا سيتكرر لثالث أو رابع مرة تحت هذه القبة، إلى أي مدى 
يحترم املكتب الوطني للماء والكهرباء تعهداته أمام الجماعات القروية 

في إطار البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

السيد النائب، حنا وصلنا اآلن أكثر من 99 % ديال الكهربة القروية، 
لو كان ما كانش هاذ املكتب الوطني واحد املؤسسة عندها غيرة على 
بالدها وفيها أطر اللي عندهم غيرة على بالدهم ما كناش نوصلو ل 99 
في الحال، أنه كاين واحد الدول اللي ما تجاوزاتش 18-20 %. هناك 
إشكاالت حقيقية وهاذي إشكاالت ال يجب أن تحجب عنا أن الشركاء 
اآلخرين ال يلتزمون، ال يمكن أن نطالب، أنا أقولها من باب املسؤولية، 
املكتب الوطني باش يقوم بواحد العدد ديال األعمال في الوقت اللي 
اللي هي طرف من األطراف فهاذ  املتأخرات ديال الجماعات املحلية 
العملية ال تؤديها، إذن اآلن خاص كل واحد يتحمل مسؤوليتو، تتوقع 
تدوز  املالكين  بعض  رفض  في  األوراش،  تعثر  في  اإلشكاليات  بعض 
الخطوط الكهربائية، لكن اللي أسا�سي هو أن كل شريك من الشركاء 
خاصو يؤدي ما عليه وآنذاك يحاسب املكتب الوطني، أما أن يحاسب 
املكتب الوطني على مسؤولية ما�سي ديالو هذا غير معقول، شكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيب؟

لةمةئبخلةسيدخلا ليفيخلقدلدرة:

في الحقيقة السيد الوزير كنشكروك على الرد بهاذ األرقام التي تثلج 
الصدر على األوراق، ولكن في الواقع إيال رجعنا للتاريخ ورجعنا للواقع 
املعاش في القرى وفي البوادي ما كنلقاوش هاذ %99 اللي كتكلموا عليها 
السيد الوزير، فمنذ انطالق هاذ املشروع الذي أعطى جاللة امللك 
توجيهاته السامية من أجل إعطاء األولوية للعالم القروي، والذي عّمر 
حوالي ربع قرن من الزمن، وإيمانا منا بما لهاذ البرنامج من وقع إيجابي 
على األسر بالوسط القروي كنعاودو نطرحو السؤال من جديد السيد 
الوزير، راه ال زالت هناك عجلة كهربة العالم القروي في بعض القرى وفي 
بعض املداشر متوقفة، وهذا ما كيرجعش فقط لالتفاقيات والتعاقد 
اللي تكلمتو عليه، بل إيال تكلمنا على جماعات قروية محيطة باملدن 
أو قريبة من املدن كتعاني من تدخل الشركات املفوض لها في املدن، 
وكتبعد من املكتب الوطني للكهرباء، وبالتالي كيصعاب على املواطنين 



عدد.9–26.محرم.1437  )09.نونبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان96م  

باش يتزودو بواحد األثمنة في املتناول ديالهم. ما زال اآلن السيد الوزير، 
أن واحد العدد ديال الفالحة واحد العدد ديال املقاولين الصغار في 
البوادي وفي القرى محرومين من الكهرباء باش يخدمو بالدهم، شنو 
اليوم  الضو؟  إيال ما غياخذوش  البالد  في  الفالحا  يديرو هاذ  ناويين 
كاينة ناس محرومين من الكهرباء ديال الدواوير وديال اآلبار ديالهم وما 
عارفينش حتى السبب عالش؟ وهذا واقع في هذا واحد العدد من املدن 

في املغرب وخاصة القرى املجاورة للمدن.

التكلفة  سعر  وتحديد  املساهمة  سعر  توحيد  عدم  كذلك  كاينة 
البادية  اللي  البوادي  االستهالك، كنلقاو في املدن واحد االختالف في 
ما�سي هي املدينة، وبالتالي أن داك الفالح الصغير كيضطر يتخلى على 
العداد ديالو ما غيقدرش يؤدي األثمنة، كاين غياب الصيانة مما يجعل 
الخطورة  واحد  تكون  أصحبت  واليوم  متهالكة،  القديمة  الشبكات 
 les câbles على الساكنة، وانت دايز على الطريق في البوادي كتلقى
طايحين في األرض، األعمدة مايلين، دوك األعمدة ديال اإلسمنت ديال 
الحديد كيبان فيهم، وذلك السيد الوزير، رغم ضخامة األظرفة املالية 
املخصصة للعالم القروي في مجال الكهرباء، سواء من طرف وزارة 
الداخلية، أو من طرف وزارتكم، أو من طرف املكتب الوطني للكهرباء 
ما زال ما شفناش األثر ديال تعميم االستفادة رغم النسب املصرح بها، 

فإننا نجد في بعض القرى ومنازل تفتقر...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ إذ ال أحد، رد السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

هو السيد النائب ما خاصناش نديرو واحد التعميم اللي هو واحد 
تعميم مخل، كاين واحد العدد ديال اإلشكاليات صحيح، لكن األرقام ال 

يمكن تكذيبها، هذا ما�سي أرقام ديالي هاذي أرقام ديال بالدنا.

تتحمل  أن  يجب  والجماعات  الجماعات  رؤساء  الثانية،  املسألة 
مسؤوليتها، وما تدخلش في الحسابات السياسية، أنا تنستقبل النواب 
باستمرار حيث هاذ امللف تنتابعو، كاين واحد العدد د اإلشكاليات ما 
عندهاش عالقة باملكتب الوطني، عندها عالقات بالجماعات، ولكن 
حنا ما عندناش السلطة على الجماعات باش نقول لها ديري ال وما 
ديريش، حتى في القضية ديال التصنيف من سيستفيد؟ لكن بطبيعة 
السيد  مالية  االلتزامات  ديال  املجموعة  واحد  تتكون  منين  الحال 
النائب، راه إيال ما جاتش االلتزامات املالية ما يمكنش ليا أنا نطالب 
املكتب الوطني باش يقوم بهاذ األشغال، علما بأننا فتحنا بالنسبة حتى 
املساكن اللي كتجاوز الكلفة ديالها 80 ألف درهم عندنا املكتب الوطني 
يدير بها األشغال، ولكن على مستوى التكلفة يجب أن تتحمل أنا تنقول 

الجماعات املحلية ما�سي بوحدها، حتى املديرية ديال الجماعات املحلية 
واملجالس اإلقليمية ألن كيكونو شركاء متعددون، إذا أخل شريك من 
الشركاء بااللتزامات ديال تنوليو حنا عاجزين عن القيام بهاذ املشروع، 

مع العلم بأن هاذي دابا من األولويات.

أما القضية ديال ما يحيط باملدن، هذا ما داخلش عند املكتب 
الوطني في العموم، ألنه هذا عند التدبير املفوض وهذا إشكال آخر 
السيد النائب القضية ديال التدبير املفوض، يجب أن يتم مناقشته في 

العمق ديالو املطلوب، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن كهربة مجموعة من الدواوير 
النواب املحترمين من  القروية للسيدات والسادة  التابعة للجماعات 
فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخجولدخغ يب:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

بتعميم  جبارا  مجهودا  الحكومة  بذلت  املحترم،  الوزير  السيد 
هاذ  من  االستفادة  أن  غير   ،99% تتجاوز  بنسبة  القروية  الكهرباء 
الكهرباء يبقى جهدها خفيفا في أوقات الذروة لضعف التيار بسبب 
تزايد السكان. فما هي الجهود التي تعتزمون القيام بها عاجال لتقوية 
التيار ذي الجهد املنخفض بزيادة محوالت مناسبة للكثافة السكانية؟ 

وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

هو املنطقة اللي جاء فيها السؤال بعدا هذه راه عندها 99.65 %من 
نسبة ديال الكهرباء، لكن هاذ ال�سي اللي أشار له السيد النائب صحيح، 
عندنا بعض اإلشكاليات في القضية ديال القوة ديال التيار، واآلن كاين 
مشروع على مستوى املكتب الوطني في السنتين املقبلتين فيه تقريبا 
واحد 2.8 مليار ديال الدرهم لتقوية التيار وإلعادة النظر في واحد العدد 
ديال املحوالت، وهذا مما يتم االشتغال به باستمرار في هذا املجال، 

وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخجولدخغ يب:

شكرا على جوابكم السيد الوزير، ال أحد ينكر الجهود التي قامت 
بها الدولة لتعميم الكهرباء، الواقع أن هاذ اإلشكال يهم كل املناطق بما 
فيها منطقة الغرب، خاصة الدواوير التابعة لسيدي محمد لحمر السيد 
الوزير، كدوار الفكارنة ودوار أوالد قاسم واملار وأوالد طلحة والهبابنة 
ودوار الجدود، ونطالب السيد الوزير، عاجال املكتب الوطني للكهرباء 
بتقوية املحوالت املالئمة لحجم التجمعات السكنية، كذا السيد الوزير 
إيال   l’éclairage ديال  الكهرباء  تشعل  باش  تعتزم  القروية  الجماعة 
شعلو الضو ديال l’éclairage تيطفى ديال الديور السيد الوزير، ألن 
الكهرباء قليلة بزاف، كذلك يوميا الضوء تيتقطع على التالميذ عاود 
ثاني ديال املراجعة ديالهم بالليل، لذا نطلب السيد الوزير، باش تعطيو 

التعليمات ديالكم لتقوية هاذ املحوالت؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا املوضوع؟ 
مآل شركة  املوالي حول  للسؤال  نمر  الوزير.  السيد  رد  أحد  ال  إذن 
»السامير« للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلملهديخحزولري:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول مآل شركة »السامير« واألزمة اللي 
تتعرفها وبالضبط حول موقف الحكومة من هاذ املوضوع؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
لةبيئل:

أوال السيد الرئيس، لكي يعرف املوقف د الحكومة يجب أن نعود 

إلى أسباب النزول، هذه واحد الشركة ديال القطاع الخاص اللي خذات 

واحد الشركة اللي تخوصصت منذ سنوات واللي كانت الوضعية ديالها 

وضعية فيها مجموعة ديال اإلشكاليات، وتم إبالغها بذلك باستمرار، 

وجات في غشت وخذات القرار أحادي أنها توقف اإلنتاج إذا الحكومة 

ما استجباتش لواحد املجموعة ديال الطلبات ديالها اللي تيدخل ضمنها 

الضغط على األبناك باش تحل لها اإلشكالية ديال املديونية ديالها. 
املوقف ديال الحكومة كان موقف حاسم، هو أنه ال يمكن أن يكون 

هناك ابتزاز لألمن الطاقي ديال اململكة املغربية ويجب على الشركة أن 

تحل إشكاليتها، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلملهديخحزولري:

السيد الوزير، السؤال هنا مطروح على دور الدولة في هاذ األزمة، 
بطبيعة الحال هو ذا واحد املؤسسة اللي دازت في الخوصصة في بادية 
الجميع كان  التقنين،  التسعينات، ما كانش هناك دور ديال سلطة 
كيعرف بأنه »السامير« كانت تتغرق هذه 8 سنين وال أحد تدخل، ما 
يمكنش نرهنو مستقبل األمن الطاقي ديال املغرب بين يدين ومجموعة 
اللي ما يكعرفش فين  بين يدين قطاع خاص  الفاشلين،  املدراء  من 
غيم�سي، ذاك �سي عالش كنساءلو شنو دور الدولة في هاذ ال�سي؟ حنا 
تنتكلمو كذلك على 900 عامل رسمي، على 5 آالف من عمال املناولة، 

كاين املستوى االجتماعي.

املسألة السيد الوزير، تتجاوز مشكل مالي ديال الشركة والدولة 
كتسالها، املسألة استراتيجية ديال الدولة، واش ما زال املغرب محتاج 
ملصفاة كاستراتيجية أو قولوا لنا بأن ما بقيناش محتاجين للمصفاة، 
باش نحلوا املشكل، أنا تنأيد عدد من املبادرات اللي تعملوا فهاذ الباب، 
في  اجتماعي  احتقان  على  إقبال  هناك  مقلقة،  أسئلة  هناك  ولكن 
املحمدية، ألنه راه »السامير« هي باش تتنفس مدينة املحمدية اقتصاديا، 
وهي باش كينتفس املغرب طاقيا، يعني هناك سؤال االستراتيجية اللي 

خاصو جواب سيا�سي واستراتيجي من لدن الحكومة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
رد السيد الوزير.

ولملةءخ ولملعةدنخ لةطةقلخ وزي خ لعمةرة،خ لةقةدرخ عبدخ لةسيدخ
ولةبيئل:

أوال حقوق  القضية،  كاينش خالف على هذه  ما  النائب،  السيد 
العمال محفوظة، لكن حنا كنتكلمو على شركة املديونية ديالها 42.5 
مليار ديال الدرهم، وال يصح ال عقال وال منطقا أن نطالب الدولة بأن 
تتدخل في هذا املوضوع، علما بأن واحد العدد ديال اإلشكاليات كانت 
الشركة تعلمها، لكن الشركة وصلت لدرجة االبتزاز، قضية صناعة 
التكرير لن يكون فيها تراجع في اململكة املغربية، لكن لن يكون ممكنا أن 

نتحمل مسؤولية التدبير ال�سيء...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

انتهى الوقت، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة. وننتقل إلى قطاع االقتصاد واملالية بسؤال متعلق بالضرائب 
املستخلصة لفائدة الجماعات، للسادة النواب املحترمين عن املجموعة 

النيابية لتحالف الوسط، فليتفضل أحد النواب مشكورا.
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لةمةئبخلةسيدخحممدخةعسل:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي خلملحت69،

الضرائب املستخلصة لفائدة الجماعات، املشكل الكبير هو الباقي 
استخالصه الذي تتكلف به وزارة املالية. السيد الوزير نتأسف على 
مبتورة،  الجماعة  ميزانية  وتبقى  ويتزايد كل سنة  استخالصه،  عدم 
هل السيد الوزير لكم حل جذري ألن سنين طويلة ونحن نتكلم في قبة 

البرملان على هذا املشكل؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

شك لخلةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

كما يعلم الجميع الضرائب املستخلصة لفائدة الجماعات، مورد 
مهم وربما هو املورد الوحيد من أجل أن تقوم هذه الجماعات بدورها في 
التنمية املحلية. هناك إصالحات تتعلق باملدونة ديال الجبايات املحلية 
ونحن مع وزارة الداخلية في التنسيق من أجل إعادة النظر وتحيين 
النصوص الخاصة بهاذ املالية د الجماعات، كما أن هناك إعداد نظام 
مندمج للمداخيل اللي كياخذ أيضا بعين االعتبار العمليات املرتبطة 
بالوعاء من أجل عصرنة ودمج نظام التدبير والتحصين الجبائي، ألن 
باقي استخالصه يجب أن نحصل ما يجب  اللي  قبل ما نهضرو على 

تحصيله بعد في كل سنة؛

هنالك أيضا املشكل ديال الكفاءات ديال األطر واملتدخلين املوكلة 
لهم مهمة التحصيل والتنفيذ املحاسباتي مليزانية الجماعات، وهناك 
مبادرات مع الخزينة العامة للمملكة من أجل تكوين أكبر لهؤالء املكلفين 

بالتحصيل؛

عبر  الجماعية  الضرائب  أداء  طرق  وتنويع  تبسيط  أيضا  هناك 
األداء اإللكتروني والتحويالت البنكية من أجل تسهيل، وعبر البوابة 
اإللكترونية ديال الخزينة العامة للمملكة، من أجل تسهيل امللزمين 

باش يأديو الضرائب ديالهم، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخةعسل:

كنت قلت لكم السيد الوزير هاذي سنين طويلة ونحن نتكلم على 

هذا املشكل. السيد الوزير، قلت في األخير بأن ميزانية الجماعة املحلية 
كتبقى مبتورة، ألنها في آخر السنة ما كتبقاش توفي بالوفاء ديالها على 
حساب امللتزمين ديالها. ولهذا السيد الوزير، خاص حل جذري ألن هذا 
املشكل دائما كنسمعو به ألن القباضات أصال ما عندهمش األطر، 
ي كنتكلمو على القباضة كنتكلم حتى على 

ّ
ما عندهمش املوظفين، مل

البريد، دائما حنا عندنا مشكل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، السؤال املوالي حول ترشيد اإلنفاق العمومي 

للسيدات والسادة النواب.. هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 

تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف يقخلةعدلةلخولةتمميل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

ما�سي تعقيدات هي تعقيبات، في 2000/1999 تدار واحد التطهير 

اللي  الجماعات،  منها  استافدت  اللي  والرسوم  الضرائب  هاذ  ديال 

تدار في 2013 هذاك اإلعفاءات لألسف الشديد ما استفادتش منها 

الجماعات إال فواحد الظرف ديال 4 أشهر، الباقي استخالصه اليوم هو 

تقريبا يساوي الرقم اللي كيتعطى ديال الضريبة على القيمة املضافة 

للجماعات، اللي كيتعدى 20 مليار ديال الدرهم، كانوا كيتكلمو على 

6 مليار ديال الدرهم في 2002. اليوم وال بد من مبادرة للحكومة من 

أجل تطهير هاذ الباقي استخالصه، طبعا حنا على أبواب قانون املالية، 

سنتقدم بتعديل نتمنى أن تتفاعل معه الحكومة إيجابيا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيب آخر؟ إذن رد السيد الوزير. نمر إلى 

السؤال املوالي حول ترشيد اإلنفاق العمومي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

لةمةئبلخلةسيدةخعزيزةخلةقمدو�سي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي استراتيجية وزارتكم لترشيد اإلنفاق 

العمومي؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.
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لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

سؤال قصير في وضعه، ولكن طويل في تبسيطه، على كل حال هاذ 
السؤال من 2012، في 2012 كما يتذكر الجميع كنا في وضعية مالية 
تنهضر على املالية العمومية جد صعبة بواحد العجز كبير الذي يفوق 
7,3 %، منذ ذلك الوقت إلى اآلن كان هناك إصالحات كبرى، أبدؤها 
بإصالح القانون التنظيمي للمالية الذي سوف من بين مرتكزاته هو 
ترشيد اإلنفاق العمومي وهو ترشيد نفقات االستثمار على الخصوص، 
هو تأطير من بين األشياء اللي جاء مهمة تأطير ذاك األغلفة املرحلة، ذاك 
االعتمادات املرحلة اللي كانت ديال االستثمار اللي كانت تتفوق 20 مليار 
درهم في 2013، وبعد طبعا املبادرات ومذكرة السيد رئيس الحكومة 
2015، هناك أيضا تبسيط املساطر من أجل  نزلت إلى 16 مليار في 
تسريع يعني النفقات بالنسبة لالستثمار كما يعلم الجميع، االستثمار هو 
أسا�سي لتنفيذ السياسات العمومية وطبعا تقليص النفقات املتعلقة 
بالتسيير بضبط كتلة األجور وهاذ العمليات كلها هاذ القرارات املالية 
كلها جعلتنا طبعا باإلضافة إلى اإلصالحات الهيكلية أننا نقلصو من 
العجر اللي وصل هاذ السنة إن شاء هللا 4,3 % والسنة املقبلة، كما 
تتدارسون ذلك في مشروع قانون املالية وضع بعجز للميزانية في حدود 

.% 3,5

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخرحضةنخبوعش ة:

اللي  الهدف  باألساس  يقت�سي  العمومي  اإلنفاق  الوزير،  السيد 
سطرته الحكومة اللي هو املحافظة على التوازنات املاكرو-اقتصادية اللي 
تتبقى دائما تشكل أكبر تحدي في ظل تنامي وتزايد املطالب االجتماعية. 
وهاذ التحدي هذا ال يمكن أن يتحقق إال بإنجاز اإلصالحات اللي هي 
العدالة،  وإصالح  الضريبي  واإلصالح  اإلدارة  إصالح  قبيل  من  مهمة 

والعمل كذلك على انسجام والتقائية مختلف االستراتيجيات والبرامج 

التنموية.

املحافظة على التوازنات املاكرو-اقتصادية يقت�سي كذلك السيد 

الوزير، تعبئة املوارد املالية وترشيد النفقات، صحيح هناك تحسن 

في عجز امليزانية والراجع أساسا إلى تقليص املصاريف ديال املقاصة 

واعتماد نظام املقايسة، لكن ال بد من التفكير في تنمية املوارد املالية 

ألن املداخيل اللي كاينة حاليا هي مداخيل غير جبائية عوضت تراجع 

املداخيل الضريبية اللي انتقلت من 2,6 من الناتج الداخلي الخام إلى 

3,8 من الناتج الداخلي الخام. املحافظة كذلك على التوازنات املاكرو-

اقتصادية يقت�سي كذلك التحكم في النفقات ألن بنية النفقات تتسم 

باستمرار ارتفاع النفقات العادية بوتيرة قوية مقارنة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ إذن رد السيد الوزير في بعض الثواني.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

في بعض الثواني هاذ املناقشة كلها راها في لجنة املالية، وكيفما قلت 
أن بالدنا سائرة في طريق ضبط ماليتها العمومية بمراجعة طبعا تقليص 

كل النفقات اللي ما خصوصا نفقات التسيير وضبط...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول تتبع وتقييم اآلثار املترتبة عن 
ارتفاع الرسم الخاص املفروض على الرمال للسيدات والسادة النواب 
واضعي  أحد  فليتفضل  الديمقراطي،  التقدم  فريق  من  املحترمين 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحفيظخلةت9لبي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6113 بتاريخ 31 دجنبر 
2012، قانون املالية لسنة 2013 وهو القانون الذي يتضمن إجراءات 
جديدة فيما يخص الرسم الخاص املفروض على الرمال املحدد حسب 
املادة 14 من نفس القانون في 50 درهم للمتر املكعب على رمال الكتبان 
الساحلية ورمال الجرف ورمال الوديان، وفي 20 درهم للمتر املكعب 

بالنسبة لرمال التفتيت.

لذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذها 
الحكومة لتتبع اآلثار املترتبة عن تطبيق مقتضيات املادة 14 من قانون 
املالية لسنة 2013 على املستهلكين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو 

معنويين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

شك لخلةسيدخلة ئيسخلملحت69،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

صحيح أن هذا املقت�سى جاء في قانون املالية ديال 2013، وداز في 
قانون املالية 2014 و15 ودابا كنتناقشو املشروع ديال 2015، طبعا 
هذا املقت�سى اللي قام بسن رسم على الرمال كما يعلم الجميع 70 % 
اللي هو الصندوق  تتم�سي لواحد الصندوق مهم  املداخل  ديال هاذ 
الطرقي من أجل صيانة الطرق وإنجاز الطرق القروية و30 % كيم�سي 
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إلى صندوق التضامن السكني واالندماج الحضري، وكما يعلم الجميع 
هاذ الصندوق اللي الحصيلة ديالو ناجحة جدا في إطار إشرافه على 
معاجلة السكن الغير الالئق ومحاربة مدن الصفيح والتأهيل الحضري، 
واآلن توسعت االختصاصات ديالو من أجل تأهيل األنسجة العتيقة 

واملباني اآليلة للسقوط.

هاذ الرسم جاب مداخيل في حدود 200 مليون درهم في 2014، 
وإلى حدود شتنبر 2015، جات املداخيل ديالو تفوق 130 مليون درهم، 
طبعا اللي مهم في هذا الرسم هو املراقبة ديال كل املقالع باش تكون 
كلها تتأدي هاذ الرسم، ألنه الفائدة ديالو االجتماعية واالقتصادية جد 
مهمة، وطبعا هاذ املراقبة سوف تزداد مع اإلصالح اللي تم فيما يتعلق 
بالقانون ديال استغالل املقالع لسد كل الثغرات املتعلقة باملراقبة ديال 

هاذ املقالع، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب؟

لةمةئبخلةسيدخحفيظخلةت9لبي:

شك لخلةسيدخلةوزي ،

إذ نشيد بهذا اإلجراء الذي سيساهم في الرفع من املوارد العمومية، 
ي تنقولو تنرفعو من املوارد العمومية تنرفعو من ميزانية الجماعات 

ّ
مل

الترابية. فإننا في املقابل نثير إشكالية انعكاس إحداث هذا الرسم على 
األسعار التي تباع بها الرمال عبر مختلف املراحل، بدءا من صاحب 
آخر حلقة من سلسلة  آخر من  إلى  املقلع ووصوال  استغالل  رخصة 
االستهالك، حيث السيد الوزير، كان فياج ديال الرملة تيتباع ب 2500 
ي درنا هاذ الرسم عاد كيتباع ب 5000 درهم، بدعوى أن كاينة 

ّ
درهم، مل

مراقبة وكاين الزيادة في الرسم، هاذ ال�سي اللي خال تيسبب أو تيأثر على 
املستهلكين، سواء منهم مقاولون أو أشخاص معنويون، إذ ليست هناك 
مراقبة في هاذ الشأن بعد إحداث هذا الرسم. وهنا تيتطرح السؤال 
السيد الوزير، ما هي األسباب التي جعلت هذا الرسم ما كيطبقش؟ 
واش هو الغش في التصريح بالحمولة ألصحاب املقالع؟ لذا نلتمس 
منكم السيد الوزير، أوال مراجعة هذا املقت�سى وتعديل هذا الرسم، 
ثانيا التفكير في آليات رقابة ناجعة ملحاربة ظاهرة الغش في التصريح 

بحمولة الرمال، ثالثا تفعيل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال ؟ 
إذن ال أحد، رد السيد الوزير.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

هو 50 درهم بالنسبة للرملة العادية و50 درهم بالنسبة للرملة اللي 

تتجي من التفتيت، الحكومة راه خصصت لها أكثر من 500 مقلع خالل 
باألثمنة،  يتعلق  فيما  أما  موجود.  العرض  إذن  املاضيتين،  السنتين 
صحيح أنه غادي يكون واحد االرتفاع بسيط ديال هاذ األثمنة، لكن 
للمهام  بالنسبة  الرسم  االستفادة االجتماعية واالقتصادية عبر هذا 
ديالو في إطار هاذ الصناديق هي أكبر من هاذ االرتفاع البسيط بالنسبة 

لهاذ األثمنة، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، نمر للسؤال املوالي عن التسريع بأداء مستحقات املقاوالت 
املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخسعيدخبممميدة:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

الصغيرة  خاصة  املقاوالت  من  مجموعة  تعاني  الوزير،  السيد 
واملتوسطة والصغيرة جدا من تأخر في أداء مستحقاتها نتيجة األشغال 
التي تقوم بها سواء لصالح اإلدارات أو املؤسسات العمومية، وهذا يؤثر 
سلبا على خزينتها ويدفعها إلى اإلفالس، وتبعا لذلك إلى بيع ممتلكاتها 
وتسريح عمالها. لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة 
من طرف الحكومة ملعالجة هذا اإلشكال، وكذلك النهوض بأوضاع هذه 

املقاوالت؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

أشكر السادة النواب املحترمين على وضعهم هذا السؤال، طبعا 
هاذ املوضوع ديال التسريع بأداء مستحقات املقاوالت من املواضيع 
الكبير ديال الحكومة، وكان هناك  األساسية واللي تستأثر باالهتمام 
العمل كبير جدا من أجل تعزيز امليزانية خصوصا بعض املؤسسات 
هذه  ملواجهة  ميزانيتها  في  نقص  من  تعاني  كانت  التي  العمومية 
املستحقات، هناك اآلن إصالح كبير فيما يتعلق بالنصوص القانونية 
لضبط وتسريع أداء ما على الدولة وعلى املؤسسات العمومية لهذه 
أداء  بإعداد مشروع إصالح منظومة  يتعلق  املقاوالت، هاذ اإلصالح 
فوائد التأخير في ميدان الصفقات العمومية وإصالح املراحل اإلعدادية 
 le لتسلم األعمال وذلك في إطار إصالح دفاتر الشروط اإلدارية العامة
CCAG، واآلن كاين 4 ديال املراسيم اللي محضرينهم: مرسوم يتعلق 
 le ديال la réforme بأجل األداء، غنعاودوه؛ ومرسوم اللي كيتعلق بهاذ
CCAG؛ واملرسوم املتعلق باملحاسبة العمومية، ذلك في إطار مشاورات 
مع القطاع الخاص، وسيعدل أيضا القانون املتعلق بأجل األداءات 
وهاذ ال�سيء كلو كما قلت غادي يعطي واحد الترسانة قانونية جديدة 
من أجل التسريع باألداء ديال مستحقات املقاوالت العمومية، املقاوالت 

الخاصة، وشكرا السيد الرئيس.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخحكيملخفصلي:

لةسيدخلة ئيس،

كتلعبو  اللي  الدور  اليوم  أحد  على  يخفى  ال  هو  الوزير،  السيد 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ال على مستوى املشاركة في الناتج الداخلي 
الخام وال على مستوى تشغيل اليد العاملة وكذلك مشاركة في النسيج 
املستوى  على  ال  إجراءات  الحكومة عدة  اتخذت  ولقد  االقتصادي، 
الجبائي وأعتقد بأن مشروع قانون املالية الذي نحن بصدد مناقشته 
اللي كيقترح واحد التعديل فيما يخص الضريبة على الشركات كيم�سي 
فهاذ االتجاه، وكذلك كما تفضل السيد الوزير، كاين عدة إجراءات. 
لكن السيد الوزير، التنزيل ديال هاذ اإلجراءات اللي اتخذاتها الحكومة 
ما زال ضعيفا، وما زال شبح اإلفالس كيخيم على السماء ديال هاذ 
املقاوالت، بحيث أن السنة املاضية مثال أفلست أكثر من 5016 شركة 
مع ما يرافق هاذ اإلفالس من تأثيرات سلبية ال على املستوى االجتماعي 
وال على املستوى االقتصادي. اللي كنطلبو منكم السيد الوزير اليوم، هو 
تتبع وتسريع تنزيل كل اإلجراءات وال كل املقتضيات على أرض الواقع، 

وكذلك مواكبة هاته الشركات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن رد السيد الوزير في بعض الثواني.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

السيدة النائبة املحترمة، إيال فلسات هاذ الشركات ما كنعتقدش 
أنه فقط ألنه في تأخير مستحقات، شوفو أسباب أخرى. ولكن فيما 
شركات  بين  الحاصل  التأخير  نشوفو  خاصنا  بالتأخير  أيضا  يتعلق 
القطاع الخاص فيما بينها، باش نعرفو نضبطو األمور، شكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

بالسياسة  متعلق  سؤال  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الحكومية في مجال محاربة التهرب الضريبي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلش ورو:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

األساسية  املكونات  إحدى  من  كتعتبر  الضريبة  الوزير،  السيد 

كتحرم خزينة  آفة  الوزير  السيد  الضريبي  والتهرب  الدولة،  لواردات 
الدولة من موارد مهمة، اإلصالحات اللي جات بها الحكومة في املجال 
الضريبي كانت عبارة عن إجراءات جزئية ومحتشمة. مؤخرا نظمت 
الحكومة مناظرة وطنية حول اإلصالح الجبائي، وصدرات مجموعة من 
التوصيات، لكن مع األسف الشديد لم يتم تفعيل هذه التوصيات. 
السيد الوزير، ونحن في السنة األخيرة من عمر هذه الحكومة، ماذا 

فعلتم للحد من هذه اآلفة؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

أشكر السادة النواب املحترمين على وضعهم هذا السؤال. طبعا 
هاذ املوضوع ديال التسريع بأداء مستحقات املقاوالت من املواضيع 
األساسية واللي تستأثر باالهتمام الكبير ديال الحكومة، وكان هناك عمل 
كبير جدا من أجل تعزيز امليزانية، خصوصا بعض املؤسسات العمومية 
التي كانت تعاني من نقص في ميزانيتها ملواجهة هذه املستحقات. هناك 
اآلن إصالح كبير فيما يتعلق بالنصوص القانونية، لضبط وتسريع أداء 

ما على الدولة وعلى املؤسسات العمومية لهذه املقاوالت.

فوائد  أداء  منظومة  إصالح  بإعداد مشروع  يتعلق  اإلصالح  هاذ 
اإلعدادية  املراحل  وإصالح  العمومية  الصفقات  ميدان  في  التأخير، 
لتسلم األعمال، وذلك في إطار إصالح دفاتر الشروط اإلدارية العامة 
le CCAG، واآلن كاين 4 ديال املراسيم اللي محضرينهم: مرسوم يتعلق 
 le ديال la réforme بأجل األداء، غنعاودوه، ومرسوم اللي كيتعلق بهاذ
CCAG واملرسوم املتعلق باملحاسبة العمومية، ذلك في إطار مشاورات 
مع القطاع الخاص. وسيعدل أيضا القانون املتعلق بأجل األداءات، 
وهاذ ال�سيء كلو كما قلت غادي يعطي واحد الترسانة قانونية جديدة 
وشكرا  الخاصة،  املقاوالت  مستحقات  ديال  األداء  تسريع  أجل  من 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخحكيملخفصلي:

لةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، ال يخفى على أحد اليوم الدور اللي كتلعبو املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، ال على مستوى املشاركة في الناتج الداخلي الخام 
النسيج  في  مشاركة  وكذلك  العاملة،  اليد  تشغيل  مستوى  على  وال 
املستوى  على  ال  إجراءات  عدة  الحكومة  اتخذت  ولقد  االقتصادي. 
الجبائي، وأعتقد بأن مشروع قانون املالية الذي نحن بصدد مناقشته، 
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اللي كيقترح واحد التعديل فيما يخص الضريبة على الشركات، كيم�سي 
في هاذ اإلتجاه. وكذلك كما تفضل السيد الوزير، كاين عدة إجراءات. 
لكن السيد الوزير، التنزيل ديال هاذ اإلجراءات اللي خذاتها الحكومة 
هاذ  ديال  السماء  اإلفالس كيخيم على  ومازال شبح  مازال ضعيفا، 
املقاوالت، حيث أن السنة املاضية مثال أفلست أكثر من 5016 شركة، 
مع ما يرافق هاذ اإلفالس من تأثيرات سلبية، ال على املستوى االجتماعي 
وال على املستوى االقتصادي. اللي كنطلبوا منكم السيد الوزير اليوم، 
أرض  على  املقتضيات  كل  وال  اإلجراءات  كل  تنزيل  وتسريع  تتبع  هو 

الواقع، وكذلك مواكبة هاته الشركات...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن رد السيد الوزير في بعض الثواني.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

السيدة النائبة املحترمة إال فلسات هاذ الشركات ما كنعتقدش 
أنه فقط ألنه فيه تأخير املستحقات، شوفوا أسباب أخرى. ولكن فيما 
بين شركات  الحاصل  التأخير  بالتأخير، خاصنا نشوفوا  أيضا  يتعلق 
القطاع الخاص فيما بينها، باش نعرفو نضبطو األمور، شكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

بالسياسة  متعلق  سؤال  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الحكومية في مجال محاربة التهرب الضريبي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلش ورو:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

األساسية  املكونات  إحدى  من  كتعتبر  الضريبة  الوزير،  السيد 
كتحرم خزينة  آفة  الوزير  السيد  الضريبي  والتهرب  الدولة،  لواردات 
الدولة من موارد مهمة. اإلصالحات اللي جات بها الحكومة في املجال 
الضريبي كانت عبارة عن إجراءات جزئية ومحتشمة. مؤخرا، نظمت 
الحكومة مناظرة وطنية حول اإلصالح الجبائي، وصدرت مجموعة من 
التوصيات، لكن مع األسف الشديد لم يتم تفعيل هذه التوصيات. 
السيد الوزير، ونحن في السنة األخيرة من عمر هذه الحكومة، ماذا 

فعلتم للحد من هذه اآلفة؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

آفة دولية على كل حال، وصحيح  الضريبي هو  الغش والتملص 
أن املداخيل الجبائية بالنسبة لبالدنا هي يمكن لنا نقول هي املورد 
األسا�سي، ولهذا كانت هناك باستمرار إجراءات من أجل محاربة الغش 
والتهريب الضريبي عبر إجراءات قانونية وعبر إجراءات إدارية لتكثيف 

املراقبة.

اللي  اإلجراءات  من  العديد  هناك  القانونية،  لإلجراءات  بالنسبة 
تمت في القوانين املالية السابقة، خصوصا في القانون املالي السابق، 
فيما يتعلق باإللزامية ديال اإلقرار بالتأسيس واإلقرار بتحويل املقر 
االجتماعي؛ إلزامية يعني مسك املحاسبة؛ إلزامية تسليم الفواتير إلى 
آخره. وحتى في هاذ مشروع قانون املالية اللي اآلن يتدارس أمامكم، 
هناك أيضا إجراءات تصب في هذا االتجاه ملحاربة التملص والتهرب 

الضريبي.

هناك أيضا إجراءات إدارية عبر تعزيز املراقبة، بغيت نعطيكم غير 
رقمين حول يعني التكثيف ديال املراقبة التي تقوم بها إدارة الضرائب. 
 :2014 1774 ملف؛  2012، عدد امللفات التي خضعت للمراقبة  في 
1439 ملف؛ 2012 : هاذ املراقبة الجبائية دخلت لخزينة الدولة 7 املليار 
و800 مليون درهم، و2014: 9 مليار و200 مليون درهم. ويمكن لي نقول 
لكم، أن عبر تعزيز املوارد املالية والبشرية والتقنية لهذه املديرية، غادي 
يتم تكثيف العمليات ديال املراقبة، ألن في األصل هناك تعزيز للعدالة 

الضريبية واملساواة بين كل امللزملين، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلش ورو:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، كاين فعال تهرب ضريبي، كاين أيضا تهرب الحكومة 

املساطر  تعقد  أيضا  كاين  وقتها،  في  املقاوالت  مستحقات  أداء  من 

أنواع  البشرية، كاين كثرة  املوارد  وتعددها، كاين أيضا ضعف وقلة 

الرسوم والضرائب، كاين ضبابية. السيد الوزير، حنا بغينا التبسيط، 

املواطن العادي اليوم وال تلف ما عرفش آش من ضريبة غادي يخلص.

اللي  واألرقام  اإلحصائيات  بأنه  تيقولو  اليوم  الوزير،  السيد 

كنسمعوا كاين أكثر من 30 مليار درهم من »الباقي استخالصه« لفائدة 

الدولة والجماعات املحلية، فين حنا غاديين من هاذ السياسة هاذي 

؟ تنظن بأنه كانت هناك مناظرة وطنية، أشنو خرج منها، ألنه كنظن 

أكثر من سنتين اللي مر على هاذ املناظرة، ما شفنا منها والو تنتمناو أن 

الحكومة...
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لةمةئبلخلةسيدةخفتيملخلةبقةلي:

هناك إجماع على أن التهرب الضريبي هو كيمس باملستحقات ديال 
الدولة، واستخالص ديال واحد املوارد مالية هائلة. ولكن في املقابل، 
البد من عدالة جبائية، البد من أن هاذ املراجعة ما تكونش انتقائية، 
ألن ال يعقل هناك جهات اللي كيكون عندها ماليير يجب أن تؤديها 
وكتكون املراجعة وكيكون واحد املجموعة من التعامل الغير الواقعي 
املتوسطة  للطبقة  وبالنسبة  للفقراء  بالنسبة  ولكن  القانوني،  والغير 
واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة كينزل عليها الع�سى، فإذا بغينا عدالة 
جبائية، نعم ألداء الضرائب، نعم لتقوية مالية الدولة، ولكن ال لهاذ 
وخاصة  والفقيرة  املهمشة  الطبقات  مع  التعامل  لعدم  االنتقائية، 

الطبقة املتوسطة.

املراقبة السيد الوزير، حنا مع 1700 و1400 مقاولة أنها تتابع، 
الجبائية،  العدالة  انتقائية، البد من مساواة ومن  تكونش  ما  ولكن 
ويكون واحد اإلصالحات اللي تكون فيها واحد الثقة ديال املوطن ألنها 
انعدمت، وما يكونش هاذ ال�سي ديال التظلم، ألن اإلدارة كتظلم على 
املواطنين ولكن ما كاين حتى �سي جزاءات تترتب عليها. الدولة تهربات 
ما  أنها  تهربات  الدولة  التقاعد،  صناديق  في  ديالها  املستحقات  من 
أداتش contrat programme ال بالنسبة للسكك الحديدية وال املالية، 
واملواطن هو اللي كيأدي، فإذن الدولة تؤدي ما عليها واملواطن يؤدي ما 

عليه لنكون دولة قوية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيب آخر في هذا السؤال؟ إذن رد السيد الوزير.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

أوال بالنسبة للمناظرة، هناك تنزيل لهاذ املبادرة والوقت يعني الوقت 
ما كافيش باش نقول لكم كاع العمليات، ولكن يمكنا، في إطار اللجنة، 

إال جيتيو وحضرتيو نعطيوكم ما تم تنزيله في إطار هاذ املوضوع هذا.

أما فيما يتعلق بظلم ديال اإلدارة أوال امللزمين، أعتقد أن امللزمين 
عندهم مجال من أجل الدفاع أيضا عن نفسهم إزاء اإلدارة. وطبعا في 
إطار تنزيل املقتضيات ديال املناظرة، بسطنا هادوك اللجن الوطنية 
للنزاعات الضريبية، واللجن املحلية من أجل تعزيز هاذ الثقة التي يجب 
أن تكون مشتركة بين امللزمين املواطنين والشركات وإدارة الضرائب، 

وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير. نمر إلى السؤال املوالي املتعلق بتسوية الوضعية 
والسادة  للسيدات  الوزارية  القطاعات  ببعض  للمهندسين  املالية 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخجولدخحمدون:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

ديال  الوضعية  حول  تيتمحور  ديالنا  السؤال  الوزير،  السيد 
مجموعة من املهندسين اللي ناقشوا الرسائل ديال الولوج ديالهم إلى 
إطار مهندس رئيس لدى مجموعة من الوزارات، ولكن الوضعية ديالهم 

املالية لم تسو لحد اآلن، هل من جديد؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

لةسيدخحممدخبوسعيد،خوزي خلالقتصةدخولملةةيل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

هناك الجديد صحيح، كان هناك تباين واختالف بين مصالح الخزينة 
العامة للمملكة وبعض الوزارات حول كيفية تطبيق هداك الحصيص 
املتعلق بالترقي إلى درجة مهندس رئيس. طبعا بعدها كان هناك تعليمات 
أجل  من  العمومية  بالوظيفة  املكلفة  لإلدارة  الحكومة  رئيس  السيد 
إعداد مشروع مرسوم يق�سي بتغيير املادة 33، لكي تصبح أكثر وضوح 
هاذ  املقبل  األسبوع  في  ربما  املشكل هذا. وحسب علمي،  هاذ  وتحل 
املرسوم هو مبرمج من أجل املصادقة عليه في املجلس الحكومي، وشكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخجولدخحمدون:

شك لخلةسيدخلةوزي ،

السيد  وكاتبنا  مرات،  عدة  طرحناه  السؤال  هاذ  أن  هو  الواقع 
رئيس الحكومة والسيد وزير املالية والسيد وزير الوظيفة العمومية، 
ألنه املشكل كيبقى للسيد الوزير، كان في الخازن اللي فسر القانون 
�سي تفسير ما بين واحد العدد ديال الوزارات، ألن عدد ديال الوزارات 
سوات املشاكل ديال املهندسين، وعدد ديال الوزارات بحال الفالحة 

وبحال التعليم العالي وبحال سميتو بقى املشكل قائم.

الوظيفة  لوزير  الحكومة  رئيس  من  بطلب  املرسوم  تصاوب  اآلن 
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العمومية، وهيئوا، لكن اللي تنخافو هو، أنه ما بلغنا هو أنه تبرمج 
في املجلس الحكومي في يوم 22، تبرمج في يوم 29 وعاود تسحب، لهذا 
تنخافو، تنتمناو أنه يكون هذا آخر يوم اللي تيتسحب فيه، وأن األسبوع 
املقبل تكون بشرى ديال الخير لهاذ املهندسين، وتنتمنى من السيد وزير 
املالية ملي يدوز هاذ املشروع يسهر عليه بنفسه باش الخازن يسهر 

بتنفيذ..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
على  الوزير  للسيد  شكرا  الوزير،  السيد  رد  أحد.  ال  إذن  السؤال؟ 
حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع التجهيز والنقل 

واللوجيستيك.

سؤال عن وضعية الطرق الوطنية ببالدنا للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخصبحي:

السيد الوزير، تعتبر الطرق ببالدنا من أهم البنيات التحتية ملا تلعبه 
من دور أسا�سي في تنمية وتطوير االقتصاد الوطني، مما يجب الحفاظ 
انشقاقات  تعرف  الطرق  هذه  بعض  أن  إال  وصيانتها،  جودتها  على 
وكسرات خطيرة عبر عدد من املقاطع، مما يعرض مستعمليها للخطر 
وحوادث السير، وأذكر على سبيل املثال بعض الطرق، خصوصا في 
إقليم الصويرة، باألخص في ثالثة محاور اللي يجب تدخل آني فيهم، 
خاصة الطريق 22-21 الرابطة بين املخاليف وسيد العرو�سي، شكرا 

السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

نشكر الفريق املحترم والنائب املحترم على طرحه هذا السؤال، أهم 
ميزانية في التجهيز هو امليزانية ديال الطرق، يعني ال من حيث الطرق 
السيارة وال السريعة وال الصيانة وال العالم القروي. وبطبيعة الحال، 
أنتما عارفين بأنه امليزانية ديال البالد ديالكم، وتنعاود نكررها، أنه 
خاصك تدير �سي حاجة جديدة، وخصك تدير الصيانة اللي موجود، 
القروي.  للعالم  تم�سي  خصك  اآلالف،  عشرات  على  كنتكلمو  ملي 
فبالتالي، تنحاولو نوازي وفق األولويات، وراه السيد النائب املحترم يعلم 
بأنه حرصنا كل الحرص باش األولويات نديروها مع األقاليم، وهذه 
الطريق التي ذكرتها بالخصوص هي من األولويات. بدينا باملقطع األول، 

مع األسف الشركة اآلن ما وفاتش بلي عليها، فسخنا معها، علننا على 
الصفقة الجديدة واملقطع الثاني إن شاء نبرمجه قريبا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخصبحي:

كنشكركم السيد الوزير على هاذ املعلومات القيمة. السيد الوزير، 
راه الحاجة اللي دعتنا نلحو شحال من مرة في هاذ السؤال هذا على 
هاذيك الطريق، وكنشكركم السيد الوزير ألنه بعثتو لينا واحد املسؤول 
ألنه  للسابق،  اإلقليم، عكس  في  الحوار  معنا  يفتح  بدا  اللي  إقليمي 
الطريق أشرت ليها شحال من مرة، آش خسر عليا ؟ قال ليا: صيفط 
ليها niveleuse ردها piste، وخصوصا أن ديك الطريق فوق 10 ديال 
الجماعات اللي كتستافد منها السيد الوزير، وهاذ الجواب ديالكم راه 

كافينا السيد الوزير وكنشكركم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية لهذا السؤال ؟ رد 
السيد الوزير، تفضل السيد النائب، أستسمحكم السيد الوزير.

لةمةئبخلةسيدخحممدخحيليل:

الطريق  إلنقاذ  العاجل  التدخل  منكم  نلتمس  الوزير،  السيد 
اإلقليمية 4208، التي تربط عرباوة باللة ميمونة والدار الجديدة، حيث 
أصبحت في حالة مزرية، مع العلم أنه لم يمر على إنجازها سوى سنة 

واحدة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

النائب، رد السيد الوزير، هل هناك من تعقيبات  شكرا السيد 
إضافية ؟ السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخفةطملخلةكيملخ:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

باإلضافة إلى هاذ الطريق اللي كتجمع الجمعة ديال اللة ميمونة 
وعرباوة، ولألسف السيد الوزير عاد كملت األشغال فيها، كاينة الطريق 
اللي غادة من عرباوة لوزان، املقطع اللي تابع إلقليم القنيطرة، وأنتم 
ابن الدار، في حالة مزرية. وراه كان واحد العرض من 2M مؤخرا؛ وثانيا، 
الطريق اللي غادة من عرباوة لدار الحراق والجمعة ديال اللة ميمونة 
وسيدي بوبكر الحاج عبر دوار ضريسة في واحد الحالة ال تشّرف الوزارة 
وال املهندسين وال الطرقيين، صارت الطريق نفسها تئن تحت العجالت. 
اليوم السيد الوزير، وأنتم النائب البرملاني الوزير النموذج، بغيناكم 
زيارة باش توقفو على األمور في عين املكان ومرحبا بك في عرباوة، شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هل هناك من تعقيب آخر ؟ رد السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

يبدو أن هاذ السنة خاصني نحفظ جميع الطرقان، ألن سنة ستكون 
سنة خاصة، فقلت ليهم يبداو يوجدو ليا فيما نم�سي، ألنه هو يصعب 
الوطنية ومحددة حتى  الطرق  السؤال على  تتكلم، ألن عندي  تكون 
الطريق اللي عليها السؤال، بطبيعة الحال السادة البرملانيين تنقدرهم، 
ألنهم فعال كيدافعو على املناطق ديالهم، ولكن كان بودي أنه توصلني 

باش نعطيكم معطيات.

املسألة الثانية هو أنه تغيير املسؤولين يخضع ملعايير، اإلخوان كلهم 
كيعرفوها، معيار الحضور واملواكبة وديال التفاعل مع الطلبات ديال 
املواطنين، وكنتمنى إن شاء هللا املسؤولين اللي تعينو، أغلبيتهم جدد، 
إن شاء هللا أنهم يستاجبو ويتواصلو معكم ومع الرأي العام، ويشرحوا 

ليكم آشنو هي البرامج واألولويات.

فيما يتعلق باملناطق ديال القنيطرة وأنا ابن البلد، صحيح القنيطرة 
ستنال حقها مثل جميع األقاليم، ويمكن لي نقول لكم شرتوا إلى واحد 
الطريق عاد درناها، قامت بها شركة، شركة جينا لقيناها، لقينا مع 
 ،la classe معها، هبطنا ليها résilie األسف الشديد ال توفي، هاذ الشركة
اآلن يعني غادي résilie معها جميع الصفقات ألنها لم تكن في املستوى. 
وكثير من الشركات ومكاتب الدراسات وجدناهم ما�سي في املستوى، 
 les عدلنا النظام ديال التأهيل، النظام ديال التكييف، النظام ديال
 les laboratoires واحد العدد ديال الشركات واملكاتب و laboratoires

بداو كيسدو ألنهم ما صالحينش للمرحلة الجديدة ديال دستور 2011.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن الحلول الناجعة إلصالح 
الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطرق 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعةدلخلةسبةعي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

سبق  اللي  الطريق  بنفس  كيتعلق  ديالي  السؤال  الوزير،  السيد 
وثارها األخ الزميل من إقليم الصويرة، ولكن في مقطع آخر يربط ما بين 
خميس والد الحاج وبراكة الرا�سي )إقليم الصويرة( دائما على الطريق 

اإلقليمية 22-21، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

شحال كنت كنتمنى يكون سؤال موحد ولكن ما كاين باس. على 
أية حال، كنعاود نتأكد بأنه في االتفاقية اللي درنا، ال مع اإلقليم آسفي 
وإقليم الصويرة، ألن هاذي طريق تتجمع ما بين اإلقليمين باملناسبة، 
بين اإلقليمين، فراه االتفاقية ديال آسفي فيها هاذ الطريق واالتفاقية 
ديال الصويرة فيها هاذ الطريق، فنتمناو إن شاء هللا باش نجزوها في 
أقرب اآلجال، مع العلم أنه اليوم غادي نعدلوا الشراكة اللي درنا مع 
الجهة ديال مراكش، ألنه درنا واحد العدد ديال الشراكات مع الجهات، 
مع التعديل الجهوي اآلن اللي وقع التقسيم الجهوي، مضطرين نعدلوا 
الشراكة مع مراكش باش ندخلوا فيها اإلقليم ديال آسفي واللي مندمج 
في الشراكة الجهوية كاملة بما فيها هاذ األولوية ديال هاذ الطريق اللي 

أشرتم إليها السيد النائب املحترم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعةدلخلةسبةعي:

شكرا السيد الوزير على هاذ التجاوب ديالكم معانا. هاذ الطريق 
السيد الوزير، كيفما قلت بالتأكيد تمت البرمجة ديالها كأول األولويات 
ضمن الطرق اللي خاصها تصلح في إقليم آسفي، ولكن السيد الوزير، 
يعني  خصوصا  كبير،  اإلحراج  بواحد  كنحسوا  يعني  أصبحنا  احنا 
الهجمات اللي والت دبا الساكنة يعني تتوجه علينا بها جراء هاذ الحالة 
اللي أصبحت عليها الطريق، وهاذ الصور السيد الوزير إال بغيتي نمدك 
بهم كتوثق الحالة اللي وصلت عليها الطريق، حتى نساليو السيد الوزير 
السؤال ونعطيك الحالة الكارثية اللي وصلت إليها الطريق. يعني السيد 
الوزير مدينكم بملف كامل موثق بالصور قبل، مدينكم يعني باألسئلة 
الشفهية، الكتابية، يعني 6 أو 7 أسئلة في البرملان بغرفتيه، هاذ الطريق 
من بعد ما كانت goudron والت أصبحت أقل من piste السيد الوزير. 
الساكنة كانت يعني تتستعمل الطاكسيات والنقل العمومي والت دبا 
تستعمل العربات املجرورة وبصعوبة، كيفما قلت لك السيد الوزير، 
والت تتهجمنا الساكنة واحنا أبناء املنطقة، نناشدكم باإلسراع في بناء 
هاذ الطريق إال إذا كنتم السيد الوزير، اسمح لي، كتتعاملوا بمبدأ 
هاذ  ديال  الساكنة  تتعتبروا  وال  النافع،  غير  واملغرب  النافع  املغرب 

املنطقة ساكنة أو مواطنين من الدرجة الثانية، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحيمونخعمي9ي:

السيد الوزير املحترم، بغينا نساءلوكم على مآل الطريق الوطنية 
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الرابطة بين جماعة تاكنيت ومحاميد الغزالن بإقليم زاكورة. السيد 
الوزير، في الزيارة ديالكم واعدتونا بأن هاذ الطريق غتكمل، ولكن باقية 
ما خدامة. وكذلك السيد الوزير، نحثكم على التوقف ديال األشغال 
ديال الطرق ديال ضفة واد درعة الرابطة بين جماعة تانسيفت-أفرا، 
مرورا بأوالد يحيى-زاكورة، السيد الوزير املقاول اللي خدام ياهلل بدا 

األشغال وتوقف تقريبا سنة هذه...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات أخرى؟ تفضلوا السيد 
النائب.

لةمةئبخلةسيدخفيصلخلةزرهوني:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

ديالنا  األخ  اللي ذكر  للطريق  بالنسبة  غير  املحترم،  الوزير  السيد 
ديال آسفي، راه كاين هاذ الطريق جاية من الجديدة حتى للصويرة، 
السيد الوزير أعطيتونا وعد بأن هاذ الطريق غتكون من األولويات ديال 

الحكومة وكنطلبوا منكم تعجلوا بها، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيب آخر؟ تفضلي السيدة النائبة.

لةمةئبلخلةسيدةخلةسعديلخبنخلةعيسةويل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةوزي ،

نجاعة  في  كبيرا  نقصا  وشكلت  مزرية،  اليوم  الطرق  حالة  فعال 
تحدد  التي   167 املادة  على  سلبيا  تأثيرا  شكلت  خصوصا  املدونة، 
املسؤوليات أثناء حوادث السير. فكم من حفرة السيد الوزير تسببت 
في انحراف دراجة نارية لتصطدم بسيارة، وتكون سببا في حادثة سير 
يتحمل مسؤوليتها صاحب السيارة دون أن يكون سببا فيها. نسائلكم 
السيد الوزير، هل من إصالح جذري للطرق ثم هل من مراجعة لهذه 

املادة في املدونة ؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب آخر؟ إذن رد السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

أنا متأكد لو أن السيد النائب املحترم كان عارف بأن كاين املغرب 
النافع والغير النافع ما غيطرحش علي السؤال، غنكونو كنضيعو الوقت 
ديال البرملان، فبالتالي أنا كنزه بالدي باش يكون فيها هذا التصنيف، 
وال سيما اليوم أنه جميع االقاليم والجهات الحمد هلل تحظى بعناية 

خاصة من جاللة امللك، وبعمل دؤوب من طرف الحكومة. أنتم تعلمون 
بأنه جميع األقاليم تمت زيارتها باستثناء بعض األقاليم، ودرنا معاكم 
األولويات ما�سي في املكاتب ديال الوزارة، درنا معاكم األولويات معاكم 
والوالة  العمال  السادة  بحضور  األولويات،  معاكم  ورقمنا  وحددنا 
نهاية  في  عندك  كيجي  البد  األولويات  كتدير  ملي  طبيعي  واملنتخبين. 
املطاف منتخب آخر ربما ألن األولويات لم تكن جامعة، قد يكون فيها، 
فكنحاولو نقدرو هاذ ال�سي. وأنا متفق بأنه جزء من هاذ الطريق، ألن 
كن ما طلقنهاش الشركة لم توف مثل ما وقع في زاكورة. وباملناسبة، 

بغيت اإلخوان وأنا قلت لكم مستعد نجي لهاذ املجلس املوقر نعطيكم 

حجم االستثمارات في الصيانة ديال الطرق، النقط اللي ربحناها في 

هاذ 4 سنوات مقارنة مع السابق، كل إقليم شحال استافد مقارنة مع 

املرحلة السابقة، تلقى زاكورة وتلقى هاذ املناطق وتلقى تنغير وورزازات 

واملناطق يمكن نقول لكم 10 ديال األقاليم. لكن ملا كنقول لكم عندنا 

عشرات اآلالف كنتكلمو على 43.000 معبدة، كنتكلمو على %40 أن 

الطرق بمعنى كنتكلمو على 20.000 سيئة. ملي كتقول امليزانية، هاذ 

ال�سي غنديروه في 10 سنوات وال 15 سنة، لذلك كنديرو األولويات.

الطريق ما بين الجديدة وآسفي والصويرة، أنتم تعلمون أول مقطع 

بدينا به محور أسا�سي ما بين الجديدة وآسفي اللي قاديناها، واآلن حنا 

غنمشيو من آسفي للصويرة، وهاذ ال�سي ما يمكنش يتدار في ظرف 

وجيز، انتما عرفتو الحالة اللي كانت عليها الطرق.

ربط حوادث السير بالطرق أنا أتحمل املسؤولية، حوادث السير 
في غالبيتها ال عالقة لها بالطرق، بالعكس، أنا نقول لكم ملي كتكون 

ما عندها عالقة  السير  يعني حوادث  بنادم كيشور،  الطرق خاسرة 

 les بقضية الطرق، وأنا كنتحمل هاذ املسؤولية. شوفوا اشنو واقع في

autoroutes ديالنا، شوف اش كيوقع في nationale شوفو الطرق اللي 

جيدة، كنعتقد اللي مرتبطة بتطبيق القانون وحنا راه عندنا فيه بعض 

األمور باش إن شاء هللا نكملوه، ولكن مرتبط أيضا بأنه نزيدو نشددو 

املراقبة، وكل ما ارتفعت املراقبة شفنا حجم املخالفات، اآلن غنتعاونو 

بالتكنولوجيا. وباملناسبة، كنبشركم أن الصفقة مرت وإن شاء هللا 

نتمناو باش نعممو الردارات، واآلن في حوار باش نديرو حتى داخل املدن 

ملواجهة هذه الكوارث، ولكن مع ذلك كاين الحفاري، كاين طرق غير 

صالحة، غنتعاونو عليها إن شاء هللا باش نعالجوها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجهوي  املخطط  مشروع  حول  سؤال  الوزير،  للسيد  شكرا 

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اللوجيستيكية  للمناطق 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.
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لةمةئبخلةسيدخعةدلخبمممزة:

السيد الوزير، تعرفوا بال شك األهمية ديال املناطق اللوجيستيكية 
واللي تيدخل في إطار اإلستراتيجية الوطنية اللي بداتها بالدنا من 2010. 
السؤال ديالنا هو املعايير اللي تم اإلعتماد ديالها، سواء من طرف الوكالة 
أو بطبيعة الحال من طرف الوزارة، لتوطين هاذ املناطق أو اختيار هاذ 
التقسيم  اللي عرفوا  التحول  الجهوي، وأيضا  املستوى  املناطق على 
الجهوي، اليوم واش هذا يدعوا إلى إعادة املراجعة ديال هاذ التقسيم؟ 

شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

شكرا النائب املحترم على طرح هذا السؤال. بإيجاز، اللي محدد 
اللوجستيك هي مخطط يعني في 2010 بداية اإلنجاز العملي 2012، 
الوكالة الوطنية ديال اللوجستيك بدات كتشتاغل في 2012، حرصنا في 
نفس الفلسفة أننا مشينا للجهات وجلسنا مع العمال واملنتخبين باش 
نحدو ما يسمى ب«املخططات الجهوية ديال اللوجستيك«، وحددنا 
املواقع. كتبنى على 2 ديال الحوايج: كتبنى على املواقع ديال اإلنتاج، 
وكتبنى على املواقع ديال االستهالك، وحددنا بالنسبة للرباط 330 هكتار 
وحددنا ليها بعض املواقع. من بعد، جات طلبات كثيرة، لذلك اتفقنا مع 
وزارة الصناعة ووزارة الفالحة، فين ما تكون منطقة صناعية غتكون 
معها منطقة لوجستيكية، بحال عين جوهرة، باش ناخذو مثال واحد 
un quart يعني الربع يكون منطقة لوجستيكية كيحتاجوها الصنايعية 
وكتحتاجها املنطقة les agroples غنديرو فيها أيضا مناطق صناعية 
ديال التبريد وغيرها. ثم اآلن طلقنا واحد البرنامج جديد سميناه »املناطق 
بالدار  سيبدأ  مشروع  أول  املدن،  داخل  الحضرية«  اللوجيستيكية 

البيضاء وسنعممه إن شاء هللا ومتأكد أن جميع األقاليم ستستفيد.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعةدلخبمممزة:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات، بطبيعة الحال حنا السؤال 
وكان  متأخرة،  كانت  ديالو  البرمجة  ولكن  سنة  هادي  وضعناه  كنا 
الهاجس ديالنا هو بالضبط إقليم الخميسات، ألنه على مستوى الجهة 
كان هناك 4 مناطق لوجستيكية، كانت منطقة وحدة في املنطقة ديال 
عامر في سال و3 مناطق في العمالة ديال الصخيرات-تمارة، وكان عندنا 
تساؤل ألنه اإلقليم ديال الخميسات تيعتبر هو الخلفية الفالحية ديال 
الجهة بالتقسيم السابق، وكان منطقة صناعية جهوية في عين جوهرة، 

وكاين طريق سيار، وهذا هو اللي فتح واحد السؤال عريض على مستوى 
اإلقليم اللي تيعرف هشاشة اقتصادية كبيرة، أنه كيف يمكن يتغيب 
إقليم بهاذ الشكل ؟ اليوم التوضيحات ديالكم ربما أنها غادة في االتجاه 

ديال تدارك هذا، ولكن كيبقى فقط السيد الوزير هو الرؤية اآلن في...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 
السؤال؟ إذن رد السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

للمناطق  باإلضافة  ياخذوها،  النواب  السادة  باش  نؤكد  كنعاود 
نؤكد  كنعاود  لوجستيكية،  غتكون  اللي  الخاصة  اللوجيستيكية 
غنمشيو مع الصناعة وغنمشيو مع الفالحة. اآلن كنشتاغلو مع الوكالة 
ديال تنمية الفالحة على هاذ املشروع ديال هاذ املناطق اللوجيستيكية 
الفالحية، وخاصة بالنسبة للفالح الصغير. األمر الثاني، نبغي نضيف...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير. شكرا سؤال حول االلتزام بالرفع من مستوى 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطرقية  الشبكة  خدمات 
الفريق اإلشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 

السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلجديل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، اآلن بغينا نعرفو السيد الوزير بأن جات املذكرة ديال 
تقديم قانون املالية ل2015، فإن الحكومة تعتزم الرفع من مستوى 
خدمات الشبكة الطرقية عبر عملية صيانة ناجعة، بغينا نشوفو الرد 

ديال السيد الوزير في هاذ االتجاه، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

السيارة،  اللي كانت، ال الطرق  البرامج  في  بإيجاز، غنستمرو  أوال 
ال الطرق السريعة. عندنا واحد البرنامج اللي ضفناه، حصينا جميع 
املقاطع الطرقية اللي هي مقاطع كتعرف حوادث السير، وطلقنا واحد 
البرنامج ديال 3 مليار، من بينه ديال تيشكا اللي كيتصايب اآلن، بينه 
الطريق الوطنية ،413 واحد العدد ديال املحاور. إذن هذا كتمويل 
إضافي، حاولنا ندبروا هاذ التمويل بطرق، الحمد هلل مع وزارة املالية، 
مع واحد العدد ديال الشركاء. درنا واحد القضية مهمة أنه حنا كنجيو 
بامليزانية ديال الوزارة وكنمشيو عند األقاليم والجهات، وهاذ ال�سيء 
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بمعنى   30% واألقاليم مشكورين كيجيبونا  الجهات  به،  راه خبرتكم 
زائد امليزانية ديال الوزارة غنربحو إضافة ديال 30 % وفق األولويات 
اللي كنتافقو عليها إلى غير ذلك. زدنا امليزانية ملعالجة اإلشكالية ديال 
جاهزة  اللي  اآلن  الدرهم  ديال  مليون   750 اآلن  اللي  الفيضانات، 
الصفقات ديالها، بعضها انطلق وبعضها سينطلق. ثم أيضا مشينا في 
االتجاه ديال أنه نعاودو تصنيف الشبكة الطرقية، اللي كنخبركم بأنه 
آخر تصنيف أعلنا عليه انتقلنا من حوالي 11 ألف كلم ديال الطرق 

الوطنية إلى حوالي 15 ألف كلم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخلجديل:

شكرا السيد الوزير، تكلمتي السيد الوزير على الطرق الوطنية، 
أنا بغيت نسائلك على املقطع اللي كيربط بين خميس الزمامرة وجمعة 
اسحيم وآجي تشوفو السيد الوزير كيفاش عاد، الصيانة ديالو، عاد 

كلو عبارة على حفر.

تكلمتي السيد الوزير على برنامج طرق العالم القروي، آجي تشوف 
على دائرة عبدة-إقليم آسفي تشوف الطرق احنا اآلن في فصل الصيف، 
الشتاء الحمد هلل أمطار الخير بدات كتنزل، وكنعرفو الطريق الدور 
اللي كتلعب،و وكنعرفو العالم القروي باش كيعاني إال ما كاين الطريق 
يم�سي  غاديش  وما  السبيطار،  كيمشيش  وما  يوصلش  ما  اإلنسان 
املدرسة، ما غتكونش التنمية في العالم القروي. تكلم على الطريق 23-

23 الرابطة مابين جمعة اسحيم وسيدي عي�سى...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
رد السيد الوزير. السؤال املوالي حول الطرق بالعالم القروي والجبلي 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخحممدخجمةلخبوزيديختيةلي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

جاء في التصريح الحكومي االهتمام بالعالم القروي وخاصة عندما 
الوزير؟  السيد  البرنامج  في هذا  أنزلتم  ماذا  الجبلي،  بالعالم  يجتمع 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير املحترم.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

البرنامجين  إتمام  أوال،  السؤال.  هذا  على  املحترم  النائب  أشكر 
اللي كانوا باقي فيهم واحد الشوية نظرا لتأخر التزامات واحد العدد 
ديال الشركاء، لكن البرنامج الجديد، في إطار املخطط املندمج للعالم 
القروي، بما فيه املناطق الجبلية، في هذه امليزانية الصندوق فيه 36 
مليار خاصة بالطرق، اللي فيها يعني يمكن نقول لكم يعني 860 تقريبا 
جماعة قروية؛ 7700 دوار؛ 3 مليون ونصف ديال الناس؛ في ظرف 7 
سنوات. إذن هذا هو البرنامج الجديد، ما بقاش برنامج ديال التجهيز 
بوحدو، والبرنامج ديال PMAT بوحدوINDH وبرنامج العالم القروي، 
الجديد أنه برنامج واحد عندو 36 مليار ديال الدرهم ل7 سنوات، وفق 
مقاربة تشاركية بعد التشاور اللي أعطونا فيها األولويات ديال املناطق 
التي لم  البرنامج والقروية  في هذا  بالخصوص  الجبلية غنركزو عليها 

تستفد.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخجمةلخبوزيديختيةلي:

والجبلي،  القروي  اسمحتوا...العالم  إيال  هذا  الوزير،  السيد 
أعطيتو.. كاين انقطاع ديال امليكرو أ أستاذ..

إقليم تاونات وعدة أقاليم جبلية وقروية لم نلمس هذا في الواقع، 
الجبلية  األقاليم  كأحد  يعرف  تاونات  وإقليم  ينتظرون  واملواطنون 
والقروية يعرف عزلة كبيرة، مثال هناك الطريق الرابطة بين تاونات-
طاهر السوق-أكنول، الطريق الرابطة بين عين عيشة-عين معطوف-
تازة، تيسة- وطا بوعبال-تازة، وبالتالي فاإلقليم يعرف عزلة تامة ولم 
يعرف برامج تنزل ويحس بها املواطنون حتى ترفع العزلة، وبالتالي نحن 
نعتبر أن الطريق هي الشرايين التي تنقل كل عناصر الدم وعناصر الترفيه 

االقتصادي والتقدم وهي قاطرة للتنمية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحمةدخآيتخبهة:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

بداية البد باش نشكر السيد الوزير على املجهودات اللي تتقوم بها 
الوزارة خاصة في العالم القروي، اللي في الحقيقة واحد العدد ديال 
املشاريع اللي تصادقت على االتفاقيات ديالها، واللي باملناسبة تنلتمسو 
من السيد الوزير اإلسراع بإخراج هاذ املشاريع إلى حيز الوجود، وكيفاش 
ندخلو معنا هاذ الصندوق لوزارة الفالحة، في إطار صندوق التنمية 
القروية واملناطق الجبلية. وكذلك السيد الوزير، في الحقيقة كيفما 
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تقال، بأن كاين واحد العدد املشاريع هي متعثرة ومتوقفة، تنلتمسو 
منكم باش تشوفو إعادة النظر في التعامل مع املقاوالت، واحد العدد 

ديال املقاوالت راه مشات إلى اإلفالس واملشاريع توقفو.

ديال  لإلقليم  بالنسبة  منك  تنلتمسو  الوزير،  السيد  وباملناسبة 
زاكورة، راه صيفتو لنا واحد املدير وخدام مزيان هللا يجازيه بخير، ودابا 
كنسمعو بأنه بغيتو تّديوه ل�سي بالصة أخرى، راه عار هاذ ال�سي السيد 
الوزير، راه دائما احنا هاذ املنطقة بحال أنها منطقة عبور، بغينا هاذ 

يوه يخدم راه خّدام وعطيوه اإلمكانيات باش يخدم، وشكرا.
ّ
املدير تخل

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، هل من تعقيب آخر في هذا السؤال ؟ إذن رد السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

أن  واملسؤولين، صحيح  املديرين  بتعيين  يتعلق  فيما  غي  طيب، 
املعدل وال هو سنتين العتبارات أنتما عارفينها، واآلن كاين واحد الهيكلة 
جديدة في الوزارة اللي غتضاف، املديريات الجهوية غتكون بوحدها 
واملديريات اإلقليمية بوحدها، غنحتاجو املزيد من املسؤولين، إال كان 
صالح تما هللا يكمل بخير، إال كان صالح بزاف خاصنا نطلعوه درجة، 

هاذي إال كان صالح بزاف.

النائب  السيد  مع  كنتفق  أنا  تاونات،  ديال  باإلقليم  يتعلق  فيما 
املحترم، ولكن راه إقليم تاونات رجع من بعيد، كيما تتقال بالفرنسية، 
رجع من بعيد، غير بغيت األخ، راه هو عارف املعطيات، شنو هو البرنامج 
اللي درنا في تاونات، شنو كان عندو الخصاص، رجعنا من بعيد. ولكن 
أنه  مازال كنعترف أن تاونات، مثله مثل األقاليم الجبلية الصعبة، 
مهما استثمرت فيها الحاجيات كتبقى أكبر مما يستثمر، ولذلك راه كاين 
واحد البرنامج خما�سي اللي كنعتقد صودق عليه باش يمكنا إن شاء هللا 
نعالجو، خاصة املحاور الرئيسية اللي كتفك العزلة اقتصاديا وتنمويا 

على اإلقليم ديال تاونات.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

السؤال املوالي عن توقف أشغال إعادة تهيئة ميناء سيدي إفني 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخأبدرلر:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسةدةخلةوزرلء،

إخولنيخلةمولبخلملحت9حون،

مرة أخرى السيد الوزير، عن شلل ميناء سيدي إفني نسائلكم ماذا 
أنتم فاعلون ؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

ديال  املرحلة  واحد  في  كتدخل  ملا  أنه  نوضح،  نبغي  غيتحل،  ال 
اإلصالح واللي عارفين السيدات والسادة النواب عبرت عليها كم مرة، 
أنه دخلنا في مرحلة إصالح عميق لقطاع البناء واألشغال العمومية، من 
خالل الترسانة القانونية، املراسيم وغيرها وغيرها. واللي قلنا ليكم بأن 
من اآلثار ديالها أن الشركات التي ال تلتزم ال تلتزم، ما عندهاش مكان 
ديالها في القطاع، فبالتالي هاذ اللي وقع في سيدي إفني، احنا وصلنا ل 
%75 من اإلنجاز، لكن الشركة لم توف لغينا معها الصفقة وشركة 
كبيرة لغينا معها الصفقة، بطبيعة الحال واحنا علنا على الصفقة اللي 
إن شاء هللا قريبا غنعاودو نكملو ل %25 اللي بقات من امليناء ديال 

سيدي إفني.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخأبدرلر:

شكرا السيد الوزير،

75 % من األشغال كانت سابقا، ولكن في العهد ديالكم لم يتغير األمر. 
املشكل الكبير حقيقة اللي ما استطعتش أنا نفهمو، عالش هاذ البطء 
الشديد وهاذ التعامل املتسم بالالمسؤولية واملتسم بالالمباالة مع هاذ 
اإلقليم ؟ وقلنا ليكم مرارا، بأن مصير اإلقليم مرتبط بهاذ امليناء، عندو 
تأثير كبير، ولكن تتعامللوا بواحد النوع ديال الالمسؤولية ال أعرف ملاذا 
؟ جيتو لإلقليم وزرتوه وشتو بعينكم الواقع األليم وواعدتونا بواحد 
العدد ديال املشاريع ولكن فقط شفوي. نفس الحالة في معالجة آثار 
الفيضانات، تصوروا دازت أكثر من سنة لم يتغير �سيء، مازال القناطر 
محطمة بعضها تسبب في وفيات وتنحملوكم املسؤولية ديالها، خاصة 
في منطقة مجاط، املهم تنحملوكم املسؤولية الكبيرة في سوء األمور 

ديال الطرقات، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال من طرف بعض السادة 
النواب ؟ إذن ال أحد، رد السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةح،خوزي خلةتجهيزخولةمقلخولةلوجستيك:

األستاذ الكريم، إال أنا كندير الشفوي عالش مسولني؟ إال أنا كندير 
غير الشفوي عالش غتسولني على امليناء والطرقان؟ هذه حكومة تتخدم 

والنتائج بينت أنها تتخدم.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
الرقمي. سؤال حول حماية  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  إلى قطاع 
املستهلك باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
أحد  فليتفضل  السؤال مشكورا،  أحد واضعي  فليتفضل  والتنمية، 

واضعي السؤال من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلاحسنخبوحشيطل:

لةسيدخلة ئيس،

سؤالنا للسيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة 
لحماية املستهلك؟ شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

لةصمةعلخ وزي خ ةدىخ لملمتدبخ لةوزي خ عبو،خ حممدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة قمي،خ ولالقتصةدخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

لةسيدخلة ئيس،

شكرا للفريق املحترم، أود في البداية أن أؤكد على أن الحكومات 
املغربية أولت دائما عناية كبيرة لحماية املستهلك، وذلك من خالل سن 
مجموعة من املقتضيات، قوانين وتشريعات، وكذلك وضع مواصفات 
إجبارية التطبيق. وكما هو معلوم، حماية املستهلك تدخل في اختصاص 
مع  بتعاون  وذلك  العمومية،  واإلدارات  املؤسسات  ديال  مجموعة 

منظمات املجتمع املدني املهتمة بحماية املستهلك.

كما تجدر اإلشارة إلى أن جل الحقوق واملقتضيات الواردة في القانون 
31.08 املتعلق بحماية املستهلك هي سارية املفعول، وكتمكن املستهلك 
من الدفاع عن حقوقه. وفي إطار استكمال الترسانة القانونية، تمت 
النموذجي  األسا�سي  النظام  بتحديد  املتعلق  املرسوم  على  املصادقة 
املتعلق  املرسوم  على  كذلك  واملصادقة  املستهلك،  حماية  لجمعيات 
الوزارة  أعدت  كما  املستهلك.  حماية  قانون  أحكام  بعض  بتطبيق 
لالستهالك  األعلى  االستشاري  املجلس  أعضاء  يحدد  قانون  مشروع 
وكيفية تدبيره، وكذا املرسوم املتعلق بتدبير الصندوق الوطني لحماية 

املستهلك.

برمجت  املستهلك،  لحماية  البالغة  باألهمية  الحكومة  من  ووعيا 
الوزارة مجموعة من األنشطة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخرضولنخزيدي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

اليوم  بأن  كنعتبرو  واللي  الجواب  هاذ  على  الوزير  السيد  شكرا 
الترسانة القانونية، فيما يتعلق بحماية املستهلك، اليوم زاخرة بمجموعة 
من القوانين ولعل آخرها القانون 31.08 املتعلق بتحديد تدابير حماية 
املستهلك. اليوم هاذ القانون جاء في إطار توطين العالقة بين املستهلك 
واملورد، سواء على مستوى مجموعة من املمارسات أو املعامالت التي 
لها طبيعة إنتاجية أو خدماتية أو سلع استهالكية وشروط التعويض 

عن الضرر.

طرحنا هذا السؤال لنرى طبيعة العالقة التي تربط بين املستهلك 
املتعلقة ب«العقد شريعة  القانونية  القاعدة  واملورد، والتي تحكمها 
املتعاقدين« لكن السيد الوزير، العديد من املواطنين واملواطنات في 
املمارسة اليومية يتعرضون ملجموعة من العقود االذعانية والتعسفية 
أو  العمومي  اإلعالم  على مستوى  نالحظه، سواء  ما  هو  أبرزها  لعل 
املحاكم. هناك إجحاف في حق املواطن في هذه الشروط اإلذعانية، 

سواء كانت طبيعة استهالكية أو خدماتية.

اليوم بغينا نساهمو في إطار تجويد املقترحات املتعلقة بتفعيل هاذ 
املضامين ديال القوانين، اليوم نحن كنطلبوكم السيد الوزير باإلسراع 

بالحزم في موضوع اإلشهارات الكاذبة. اإلشهارات الكاذبة اليوم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن ال أحد. نمر للسؤال املوالي حول التطلعات املنتظرة من وراء اإلقالع 
للسيدات  الشغل  فرص  من  املزيد  وخلق  الشباب  لفائدة  الصناعي 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخبدرخطةه ي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول التدابير واإلجراءات لجعل الشباب في 
صلب اإلستراتيجية الطموحة لإلقالع الصناعي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةصمةعلخ وزي خ ةدىخ لملمتدبخ لةوزي خ عبو،خ حممدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة قمي،خ ولالقتصةدخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

في  كذلك  بغيت  الهام.  السؤال  لهذا  طرحه  على  للفريق  شكرا 
انطالقه  تم  اللي  الصناعي،  التسريع  مخطط  أن  على  نؤكد  البداية 
تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
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أبعاد  الطموحة ذو  يعتبر من املخططات  2014، هو  أبريل   2 في  هللا 
اقتصادية واجتماعية. ويهدف هاذ املخطط أساسا إلى خلق 500 ألف 
منصب شغل في املجال الصناعي في أفق 2020، يهدف كذلك إلى الرفع 
من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ليتجاوز معدل           
23 % دائما في أفق 2020، ويهدف كذلك إلى تحسين امليزان التجاري، 
من خالل تطوير الصادرات والرفع من االندماج املحلي للنسيج اإلنتاجي 

املغربي.

ولبلوغ هذه األهداف، تم اتخاذ تدابير عدة من بينها:

-. إعادة هيكلة املنظومات االقتصاديةLes écosystèmes؛

-. تم توفير أدوات الدعم املباشر للفاعلين االقتصاديين من 
خالل صندوق الدعم الصناعي؛

-. وكذلك إحداث رافعات لدعم إشعاع الصناعة املغربية.

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل 
يشكل إحدى أولويات هاذ العمل الحكومي، ويعتبر كذلك من األهداف 
الرئيسية لهاذ املخطط. وبدأت الوزارة بالفعل العمل على تحقيق هذه 
بتوفير  التزمت  اليوم  4 قطاعات فقط  أنه  بالذكر  األهداف، أخص 
190 ألف منصب شغل، وهي قطاع النسيج: 90 ألف منصب؛ قطاع 
ستحددها  التي  املناصب  إلى  إضافة  منصب،   56.500 السيارات: 
قطاع  منصب؛  ألف   23 الطيران  قطاع  كاين  Peugeot citroën؛ 

الشاحنات...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخبدرخطةه ي:

شكرا السيد الوزير على األهمية اللي كتعطيو للقطاع الصناعي، 
من خالل هاذ البرنامج الذي دوره طبعا هو خلق مناصب شغل للشباب 
داخل املنظومة الجهوية، طبعا اللي هي أساس الدولة املغربية الحديثة.

التركيبة  الوزير هو طبعا كذلك تحويل  السيد  البرنامج  دور هاذ 
االقتصادية ديال الوطن اللي اليوم تترتكز على الفالحة وعلى الزراعة، 
ولكن السيد الوزير تأسفنا فاش كنشوفوا التباين الكبير في اإلمكانيات 
املرصودة ملختلف الجهات، وحصة األسد في 3 الجهات، لن أذكرها 
باالسم ،في حين جهات أخرى لم تحظ بنفس االهتمام، وعلى سبيل 
املثال جهة فاس-مكناس اللي من أكبر الجهات، فيها عمالتين و7 األقاليم 
لم تحظ بنفس االهتمام، وهي جهة وصل فيها معدل البطالة ل 18% 
كما هو الحال في مكناس وهو ضعف املعدل الوطني، في فاس كذلك 
نسبة البطالة وصلت لواحد الحد ويعني تؤدي لإلجرام، تبعنا مؤخرا 
االعتداء الشنيع على السياح األملان في املدينة العتيقة ديال فاس ويعني 

الجهة لم تعد يعني قادرة على الصبر على هاذ التهميش وهاذ اإلقصاء.

اليوم نلتمس منكم السيد الوزير تدارك هاذ الوضع، البد كذلك 
أننا نمكنوا املقاوالت الصغرى واملتوسطة ديال الجهة من تعزيز قدراتها 

التنافسية، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن نمر للسؤال املوالي حول دور الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةقةدرخلةيةحي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم على منجزات الوكالة املغربية لتنمية 
االستثمارات وعن الجهود املبذولة لتحسين أدائها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةصمةعلخ وزي خ ةدىخ لملمتدبخ لةوزي خ عبو،خ حممدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة قمي،خ ولالقتصةدخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

تولي  ديالها،  البرنامج  خالل  من  الحكومة  املحترم.  للفريق  شكرا 
أهمية بالغة لتنمية االستثمارات االقتصادية باعتبارها قاطرة للتنمية 
الجهوي، وذلك من خالل  أو  الوطني  املستوى  إن على  االقتصادية، 
تحسين مناخ األعمال؛ جذب االستثمارات الجديدة والعمل على تقوية 
عالقة املغرب مع الشركاء دياله بهدف كما قلت تنويع مصادر االستثمار 

خاصة األجنبية املباشرة.

متعددة،  فهي  االستثمارات  لتنمية  الوكالة  للمنجزات،  فبالنسبة 
ساهمت أساسا في تسجيل نمو في التدفق الصافي لالستثمارات األجنبية 
املباشرة واحد املعدل سنوي ديال 13 % خالل 2012-2014، حجم 
االستثمارات األجنبية املباشرة سنة 2011 كانت 20 مليار درهم، أواخر 
2014 بلغت 30 مليار درهم. كاين كذلك تحديد مخطط عمل مشترك 
مع 167 مستثمر محتمل قصد االستثمار في املغرب؛كاين كذلك مواكبة 
ومصاحبة املستثمرين إلنجاز مشاريعهم. الوكالة كذلك قامت بإعداد 
مشروع إصالح ميثاق االستثمار الذي يهدف إلى وضع نظام تعاقدي 

جديد.

بالرغم من كل هاذ النتائج اإليجابية املحصل عليها، فالوزارة بصدد 
إعداد مشروع هيكلة جديدة للوكالة بغية تطوير عملها وكذلك تجاوز 

واحد املجموعة ديال الصعوبات.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخجمةلخلملسعودي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، كنشكروكم على الجواب ديالكم، والبد أن نشير 
بأن هاذ الوكالة اللي انبثقت عن امليثاق الوطني لإلقالع االقتصادي 
تسندات لها مهام أساسية وكبيرة جدا، الترويج والتواصل، التدابير 
املغرب،  ديال  التنافسية  الوضعية  تحديد  االستثمار،  في  املعتمدة 
وكذلك تحديد املؤشرات ديال األداء املتعلقة باالستثمارات. كما أنها 
الوزير، بجرد وتقييم معيقات االستثمار، مع  مطالبة كذلك السيد 
اقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية. ولكن كيبقى السؤال السيد الوزير، 
هو إلى أي حد هاذ الوكالة حاضرة بقوة في جميع مراحل مسلسل اتخاذ 
القرارات املؤدية إلنجاز املشاريع االستثمارية؟ ثم هل تملك فعال هاذ 
الوكالة الوسائل التي تتيح لها التحقق من جدوى االختيارات قطاعية 
في مجال االستثمار وكتمكنها كذلك من التتبع اإليجابي وتبيان النجاعة 
والجاذبية ديال العرض املغربي ؟ كما أن هناك كذلك إشكالية مواكبة 
املستثمرين السيد الوزير، ثم أن هاذ الوكالة ما استطعتش تدير إنعاش 
االستثمار حسب الوزن ديال بعض الدول الواعدة والصاعدة والبديلة.

الوكالة  تمثيليات  الوزير، حول مردودية  السيد  ونتساءل كذلك 
الوزير،  السيد  االقتصادية  الدبلوماسية  تقوية  وأهمية  بالخارج، 
خصوصا أن هناك فرص استقطابية كبيرة لدول صاعدة )الصين، 
تداخل  ثم  الكثير  كينتاظرها  فمازال  ذلك،  غير  إلى  البرازيل(  الهند، 

الصالحيات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا  أحد.  ال  إذن 
الجلسة، وننتقل إلى القطاع املكلف باملاء بسؤال عن وضعية القطاع 
املائي باألقاليم الجنوبية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخلحبةركخبوعيدة:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدةخلةوزي ةخلملحت9حل،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

املائي  القطاع  وضعية  عن  املحترمة  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
باألقاليم الجنوبية، وعن اإلجراءات والتدابير الحكومية املتخذة فيما 
يخص تعبئة املوارد املائية وضمان توفيره باألقاليم السالفة الذكر وعلى 

الخصوص إقليم كلميم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخش فةتخأفيالل،خلةوزي ةخلملمتدبلخةدىخوزي خلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

لةسيدخلةمةئبخلملحت69،

اللي  الجنوبية  األقاليم  ديال  املناخي  الطابع  بحكم  بأن  كتعرفو 
كتميز بندرة التساقطات )أقل من 50 ملم سنويا( وضعف املوارد املائية 
السكان  ديال  الحاجيات  لتلبية  الوحيد  املصدر  كيبقى  السطحية، 
ديال األقاليم الجنوبية، يا إما املوارد املائية الجوفية اللي هي في غالب 
األحيان موارد غير متجددة وال االتجاه نحو البحر عبر محطات لتحلية 

مياه البحر.

بحكم هاذ املعطيات هاذي، الدولة قامت باستثمارات جد مهمة 
من أجل تلبية الحاجيات لكافة االستعماالت، سواء عن طريق محطات 

إلزالة امللوحة أو محطات لتحلية مياه البحر.

إقليم كلميم كيما تتعرفو، يعني كيتزود جملة عن طريق الفرشة 
املائية اآلن اللي عرفت واحد االنتعاشة انطالقا من التساقطات اللي 
املائي  املخزون  يعني  إنعاش  من  مكنت  واللي  األخير،  املوسم  عرفها 
الجوفي واللي هو قادر على تلبية الحاجيات ديال اإلقليم على األقل في 

ظرف السنتين املقبلتين، شكرا السيد النائب.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلحبةركخبوعيدةخ:

الجوفية  املياه  الوزيرة على جوابكم. طبعا تشكل  السيدة  شكرا 
املزود الرئي�سي للساكنة جهة كلميم-واد نون باملاء الصالح للشرب، 
غير أن االستغالل املفرط لها جراء التزايد املضطرد للسكان وتوسيع 
املساحات املسقية وتوالي سنوات الجفاف، جعلها في الوقت الراهن 
غير قادرة على تلبية الحاجيات املتزايدة من هذه املادة الحيوية. وبالرغم 
من الجهود املبذولة لهذه الجهة التي تتميز بمناخ صحراوي جاف قاحل، 
مع جفاف بنيوي، ومن أجل البحث عن موارد مائية إضافية لتلبية 
الحاجيات اآلنية واملستقبلية من املاء، فإن ارتفاع الطلب على هذه 
املادة سيضاعف من حدة الضغط على استغالل الفرشة املائية بهذه 

املنطقة.
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إن االرتفاع الكبير في درجة الحرارة بإقليم كلميم يترتب عنه السيدة 
الوزيرة، عودة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب لعادته املتمثلة في 
قطع املياه على األحياء السكنية بالتناوب، األمر الذي جعل الكثير من 
الساكنة تلجأ القتناء املاء عن طريق السيتيرنات، مع ما يحمل هذا األمر 

من تهديد لصحة املواطنين وإصابة بأمراض وبائية.

السيدة الوزيرة، البد من إثارة انتباهكم بأن هناك مجموعة من 
الجماعات القروية التابعة إلقليم كلميم تعرف انقطاع املاء الصالح 

للشرب ملدة تناهز ثالثة أشهر...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال ؟ 
تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحمزةخلةكمتةويخ:

السيدة الوزيرة املحترمة، نتحدث عن املاء الشروب لساكنة أقاليم 
بأكملها، العيون-بوجدور..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية ؟ رد السيدة الوزيرة.

لةسيدةخش فةتخأفيالل،خلةوزي ةخلملمتدبلخةدىخوزي خلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

فيما يتعلق بإقليم كلميم، هو غير في األمس القريب كان هاذ اإلقليم 

أو املوارد املائية املتاحة في إقليم كلميم تزود في نفس الوقت كلميم 

و40 مليون متر مكعب كانت تتوجه لطانطان. اآلن مع تشغيل املحطة 

ديال تحلية مياه مدينة طانطان، ديك 40 مليون يعني استرجعتوها، 

ويمكن نقول بأنه في السنين املقبلة هاذ الفرشة املائية الحالية قادرة 

على مواكبة الحاجيات ديال اإلقليم، إال أنه في وقت الذروة كيحصل 

ناتجة  املتاحة،  املياه  ناتجاش عن حجم  اللي ما  بعض االضطرابات 

فقط عن انخفاض الضغط في الشبكات اللي كتعرف استهالك في واحد 

الوقت معين، مما نضطر فيه إلى تنسيق مباشر مع السلطة إلى يعني ما 

غنقولش انقطاع ولكن توزيع هذا بالتساوي مع بعض األحياء. في انتظار 

املشروع الضخم والهيكلي اللي احنا اآلن في صدد دراسة هذا املشروع..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة الوزيرة. سؤال حول املخطط الوطني للوقاية من 

العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الفيضانات 

السيد  تفضلوا  السؤال مشكورا،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية، 

النائب.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلملتصدقخ:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم حول املخطط الوطني للوقاية 
من الفيضانات؟ ما هي الوسائل التي رصدت له ؟ ما هي املنجزات التي 
تحققت ؟ ما هي اإلكراهات التي تعوقه ؟ وأي آفاق زمني الستكماله ؟ 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخش فةتخأفيالل،خلةوزي ةخلملمتدبلخةدىخوزي خلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

..املناخي اللي كيميز بالنا اللي كتعرف نوعا ما واحد التواتر ديال 
الظواهر القصوى وبينها ظاهرة الفيضانات، بفعل التقلبات املناخية 
التي أصبحت اآلن يعني معطى يفرض نفسه. من أجل مواجهة هاذ 
الفيضانات، تم بلورة املخطط الوطني لحماية الفيضانات في 2003، 
يعني بّين على 400 نقطة سوداء، عولج الكثير منها تقريبا 150 نقطة 
سوداء والكلفة ديالو هي 25 مليار، تم يعني استثمار تقريبا 7 ماليير في 
إطار تشاركي، حصة األسد تكلفت بها قطاع املاء، ولكن هذا املخطط 
اآلن أصبح من الالزم بل من املستعجل تحيينه، بحكم أن الفيضانات 
األخيرة اللي عرفتها األقاليم الجنوبية وبالخصوص في املوسم الفارط، 
أبانت عن عدة مواقع أخرى اللي أصبحت اآلن ضرورة معالجتها من أجل 
حماية العديد من األقاليم. احنا اآلن نشتغل على هاذ الدراسة هذه، 
اللي متوقع أنها تدرس الخالصات ديالها في القريب العاجل، من أجل 
تضمين هاذ املواقع الجديدة التي أصبح من املستعجل معالجة هذه 

النقط السوداء، شكرا لكم السيد النائب.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعم خفة�سيخفه ي:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزيرة، هذا املخطط نرجو باش يساهم في الحقن ديال 
يتم  أن  نرجو  ديالهم،  املمتلكات  على  املحافظة  وفي  املغاربة  الدماء 
التسريع ديال الوتيرة اإلنجاز ونقترح في هذا املجال ثالثة املسائل: أوال 
إعادة ترتيب األولويات، إعطاء األهمية للمدن الكبرى واملدن اللي فيها 
إشكاالت. املدينة ديال فاس مثال شهدت مجموعة الفيضانات في 2005، 
2008، 2011، والزالت لحد اآلن مبرمجة منذ بداية هذا القرن، هذه 
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عالين 15 عام لحد اآلن مازال تيخص واحد املجموعة ديال اإلنجازات 
في املوضوع؛ الثاني هو الشراكة، والثالث هو العمل على الصعيد املحلي 
مع املنتخبين ومع الجهة ومع العمالة ومع اإلقليم، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب، 
فريق األصالة واملعاصرة.

لةمةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةحي:

ديالكم  ملخطط  هاذ  واش  تنسولوكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
تيشمل كل املناطق يعني املهددة بالفيضانات، وال ال. أنا، في حدود علمي، 
أنه مدينة الفنيدق اللي مدورة بعشرة الشعبات مهددة بالفيضانات 
وعرفته 4 مرات في 20 سنة. كان من املفروض يكون تما واحد السد 
سد الليمونة وبال شك السيدة الوزيرة تتعرفوه فين كاين، قولي لنا واش 
هاذ السد داخل في املخطط وال ال، واش ناويين تنجزوه وال ال، آشنا هو 
الرسالة اللي نعطيوها للسكان في هذه املنطقة للوقاية من الفيضانات؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب آخر؟ رد السيدة الوزيرة.

لةسيدةخش فةتخأفيالل،خلةوزي ةخلملمتدبلخةدىخوزي خلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

شك لخلةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

والسيد النائب أنك وضعت اليد على الداء ديال أهم عائق يعوق 

تفعيل مضامين املخطط الوطني للحماية من الفيضانات هو الشراكة، 

ذكرتم مثال ديال فاس، احنا مستعدين نوفيو بالتزامات ديالنا اتجاه ما 

تم االتفاق عليه في إطار توافقي مع باقي الشركاء. تكلفنا السيد النائب 

بالجهات األخرى واحنا مستعدين نفعلوه من غدا، وهاذ ال�سي تذاكرت 

به مع املسؤولين وراك عارف بأن املشكل األسا�سي ديال فاس، هو عدم 

التزام باقي الشركاء في توفير االعتمادات اللي تكلفوا بها واتفقنا عليها في 

إطار االتفاقية.

فيما يتعلق بمدينة الفنيدق، السيد النائب املحترم كتعرفو مزيان 

هاذ املنطقة كيفما أنني كنعرفها، بأن الفنيدق ديال 10 سنين ما�سي هو 

الفنيدق حاليا، وتم اإلنجاز الكثير من املشاريع من أجل حماية مدينة 

الفنيدق اللي كانت تتعرف سيوالت جارفة. فيما يتعلق بسد الليمونة 

هو سد قصد الدراسة وملا تنتج الخالصات الكافية للدراسة غنبرمجوه 

وفق االعتمادات املرصودة للوزارة، شكرا لكم السيد النائب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة. سؤال آني عن السياسة املتبعة في مجال 
الفريق االستقاللي  املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  السدود 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 

السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخإدخحو�سى:

بالغة  في مجال السدود أهمية  العمومية  السياسة  يكت�سي تدبير 
التنمية  في  للمساهمة  بالنسبة  وكذلك  اإلنسان  لحياة  بالنسبة 
املائية، وكذلك  الفرشة  تقوية  في  واالجتماعية، وكذلك  االقتصادية 
لحماية  بالنسبة  وكذلك  املطرية،  للتساقطات  األفضل  استغالل  في 
الساكنة املجاورة لألودية من الفيضانات التي يعني عرفت في السنوات 
األخيرة خسائر مادية وبشرية. نسجل واحد التراجع في وتيرة بناء السدود، 
فما هي األسباب ؟ وبالتالي ما هي التدابير املتخذة لتكثيف املجهودات 

لتشجيع وتيرة السدود؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخش فةتخأفيالل،خلةوزي ةخلملمتدبلخةدىخوزي خلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

إذا كانت هناك سياسة أثبتت نجاعتها وفعاليتها هي سياسة السدود 
التوفر على واحد املخزون جد مهم ندبر فيه  البالد من  التي مكنت 
فترات األزمة، بحيث اآلن كنتوفرو على 140 سد كبير، باإلضافة إلى 
تقريبا 200 سد صغير بواحد السعة إجمالية 17.6 مليار متر مكعب. 
لم نتراجع عن سياسة السدود إطالقا، بل الوتيرة هي اللي عرفت واحد 
النوع ديال التدبدبات، على اعتبار الوضعية املالية واالقتصادية للبالد. 
السنة الحالية تم برمجة سدين كبيرين اللي هما سد تودغة وسد أكدز 
بمنطقة زاكورة، في 2016 إن شاء هللا برمجنا سد آخر اللي هو السد اللي 
غتعرفو منطقة الحسيمة على واد غيس. وبرمجة السدود تخضع ملنطق 
األلويات، وأيضا ملنطق مضامين املخطط الوطني للماء اللي كيحدد 
اآلجال ديال التشبع ديال البنية التحتية اللي موجودة في كل إقليم، 
وعلى غرار ذلك باتفاق مع باقي الفرقاء يتم برمجة هذه املنشآت املائية 

اللي كتوصل لواحد النوع ديال االستعجال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخإدخحو�سى:

نقول  غير  بغيت  التوضيحات،  هذه  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
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لكم السيدة الوزيرة، بالنسبة إلقليم الحوز، منطقة اللي حباها هللا 
بمجموعة من األودية واألنهار، وبالتالي كاين هناك سد آيت زياد على 
واد الزات، هاذ السد اللي كان دخل في املخطط املديري الجهوي من 
2001 تمت املصادقة عليه، وهاذ السد هذا عندو آثار إيجابية غتكون 
على املدينة وكذلك مدينة مراكش، وبالتالي اآلن بغينا نعرفوا أشنو هي 
األسباب، سيما وأن الدراسات جاهزة، متى ستكون تاريخ االنطالقة؟ 

هذا من جهة.

من جهة أخرى، هاذ املنطقة يعني واحد االلتفاتة السيما أن هناك 
كتوفر على زوج األنهار، سدود تلية اللي غتلعب واحد الدور إيجابي 

ومهم جدا، لذلك أسائلكم السيدة الوزيرة عن تاريخ الشروع...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ تفضلوا السيد 
النائب.

لةمةئبخلةسيدخحفيظخلةت9لبي:

السيدة الوزيرة، نحن في إقليم اليوسفية كنتوفرو على ثالث سدود 
تلية، من بين هذه السدود كاين سد يتواجد بجماعة جنان بيه، هاذ 
السد اللي عرف خالل التساقطات االخيرة امتالئه عن آخره، إال أنه 
بسبب األوحال اللي كتواجد في األسفل ديالو وعدم التنقية ديالو من 
هذه األوحال، كان مهدد باالنهيار. لذلك السيدة الوزيرة، يجب أخذ 

التدابير من أجل تنقية هذه األوحال، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيب آخر؟ إذن رد السيدة الوزيرة.

لةسيدةخش فةتخأفيالل،خلةوزي ةخلملمتدبلخةدىخوزي خلةطةقلخ
ولملعةدنخولملةءخولةبيئلخلملكلفلخبةملةء:

بالنسبة لواد الزات الذي يعتبر من بين املشاريع اللي غتكون مبرمجة 
إن شاء هللا في السنوات املقبلة، نحن اآلن نشتغل على تحيين هذه 
الدراسة اللي البد من تحيينها حتى تستوعب بعض املعايير التقنية، 
االعتمادات  وفقا  املقبلة  السنوات  في  برمجته  هللا  شاء  إن  وسيتم 

املرصودة لقطاع املاء.

فيما يتعلق بسد اليوسفية اللي هو سد بوحوتة، ما كانش مهدد 
يعني   la vanne النائب املحترم، هو كان سد عرفت  السيد  باالنهيار 
شنا هي بالعربية ؟ تكوانسات، وقمنا بالعديد من التدخالت التقنية 
من أجل فك ديك األوحال، وبرمجنا في سنة 2016 إن شاء هللا واحد 
املشروع من أجل إزالة األوحال على هذا السد على أن يتم استغالله 
وضمان وقعه على التنمية املحلية، ما يبقاش فقط عرضة للضياع في 

الطبيعة، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  للسيدة  شكرا 
دعم  سؤال  والحكامة.  العامة  بالشؤون  املكلف  القطاع  إلى  وننتقل 
تعرفات املاء والكهرباء لصالح الفئات املعوزة للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخحممدخسعدون:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيم.

لةسيدخلة ئيس،

لةسةدةخولةسيدلتخلةوزي لت،

إخولنيخوأخولتيخلةمولب،

في خضم الزيادات التي تعرفها تعرفات املاء والكهرباء بشكل تجاوز 
كل املقاييس، خاصة ببعض املدن الكبرى، كما حدث في طنجة وفي 
غيرها، واعتبارا لالنعكاسات االجتماعية املترتبة عنها أصبح مطروحا 
املشكل  الحكومة لحل هذا  إليها  التي ستتطرق  الكيفية  كبيرة  بحدة 
والخيار املعتمد لتدبيره، علما أن املشكل ذو طابع اجتماعي، األمر الذي 
يستدعي من الحكومة، في تقديرنا بجد، في إدراج تعرفات املاء والكهرباء 
التي  والخدمات  املواد  ضمن  االجتماعية  لألشطر  بالنسبة  وخاصة 
تستفيد منها دعم صندوق املقاصة، هذا الصندوق الذي كان هدف 
إحداثه تخفيف عبء االستهالك على األسر املغربية الفقيرة. نتمنى من 

الحكومة أن تسلك هذا الحل، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لاحكوحلخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزي خ لةوفة،خ لةسيدخحممدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةحلخولاحكةحل:

بسمخهللاخلة حمنخلة حيمخولةصالةخولةسال6خعلىخسيدنةخحممدخ
وآةه.

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولبخلملحت9حون،

النائب ومجوعة من السادة  اللي طرح السيد  هاذ املوضوع هذا 
النواب أعضاء الفريق الحركي من األهمية بما كان. في الحقيقة غير 
غادي نعاود نذكر بالتدابير اللي خذات الحكومة في هذا املجال، ألنه هاذ 

السؤال كان شوية قديم على الوقت الحالي ديالو.

أوال باش نتفاهمو، بما أننا راصدين للمكتب الوطني للماء والكهرباء 
45 مليار درهم ملدة 4 سنوات، كنا كندعموه بالفيول قررنا ندعمو 
واحد البرنامج اللي وقعنا معه، وهاذ البرنامج وزعتو عليكم وشرحتو في 
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اللجنة ديال املالية هو هذا، وصادرة في الجريدة الرسمية الكيفية ديال 
التعريفة، واخذينا قرار ملدة ديال 4 سنوات اللي غيدوم هاذ البرنامج 
بما أن kilowattheure 100 في الشهر ما يدزاتش عليه وال سنتيم. وحنا 
راه السنة الثانية من البرنامج، ألنه بدينا نطبقوه في غشت 2014 وحنا 
في 2015 وهو ممتد حتى donc 100 kilowattheure .2017 ما تزاد 
 la كنطبقوا عليه التصاعدية kilowattheure 150 ،عليه وال سنتيم

progressivité. املشكل اللي كاين...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخحممدخسعدون:

لةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، فعال أن اإلجراءات التي قمتم بها إجراءات مهمة، 
لكن املشكل هو عند الشركات التي تسير هذا القطاع، وذلك لألسباب 

اآلتية:

أوال: مراقبة العدادات ال تتم في وقتها.• 

ثانيا: احترام العدادات املشتركة ال تحترم، وهنا كان يجب على • 
الشركات أن...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا 

السؤال؟ إذن ال أحد، تفضلوا السيد الوزير.

لاحكوحلخ لملمتدبخةدىخرئيسخ لةوزي خ لةوفة،خ لةسيدخحممدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةحلخولاحكةحل:

أنا توقعت بأنه ما غيكونش عندي الوقت، ولذلك وجهت للرئاسة 

املحترمة، للسيد رئيس مجلس النواب، واحد املذكرة فيها 4 داألوراق، 

وطلبت منو باش يوزعها على السادة والسيدات النواب اللي كتشرح 

الكيفية كيف كتحسب الفاتورة ديال الضوء وكيفاش غادي نتمشاو 

في هاذ ال�سي حتى 2017.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمته في هذه الجلسة، وننتقل 

إلى قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامن. سؤال 

للسيدات  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  تطوير  استراتيجية  عن 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخنورخلةدينخلة 9كةني:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

 15.000 حوالي  ببالدنا  التعاونيات  عدد  وصل  الوزيرة،  السيدة 
هذا  في  اقتصادي  تطور  يوازيه  لم  العدد  في  التطور  وهاذ  تعاونية، 
القطاع. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، عن اإلجراءات املتخذة 

لتفعيل استراتيجية تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخفةطملخح ولن،خوزي ةخلةصمةعلخلةتقليديلخولالقتصةدخ
لالجتمةعيخولةتضةحني:

السيد النائب املحترم، فعال العدد ديال التعاونيات ارتفع وتيضم 
حوالي 500.000 منخرط ومنخرطة. ونظرا لهذه األهمية، وضعنا قانون 
تعاونيات جديد والنصوص التنظيمية ديالو راها في مراحل جد متقدمة. 
ونظمنا حمالت تحسيسية في جميع املناطق باش كنعرفوا املستجدات 
 FAO ديال هاذ القانون، وحاليا كنشتغلوا مع منظمة األغذية والزراعة
لوضع قانون إطار مهيكل لالقتصاد االجتماعي والتضامني. وفي أكتوبر 
والتضامني، تحت  االجتماعي  لالقتصاد  نظمنا معرض وطني  املا�سي 
الرعاية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا. وبشهادة الخبراء األجانب 
تحضير  بصدد  حاليا  أننا  كما  مزيان.  ديالو  املستوى  كان  واملغاربة، 
املناظرة الوطنية لالقتصاد االجتماعي والتضامني في 21 نوفمبر 2015 
بالصخيرات إن شاء هللا، وهاذ ال�سي تحت الرعاية السامية لصاحب 
الجاللة. وباإلضافة على ذلك، فالوزارة كتقوم بمجموعة من املبادرات، 
منها التنزيل الترابي ملختلف البرامج عبر املخططات الجهوية، وكتعمل 

كذلك على توسيع فرص التمويل والتدعيم والتنسيق والتعاون مع...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلاحليمخلةعالوي:

شك لخلةسيدةخلةوزي ة،

طبعا هاذ املجهودات الحكومية وديال الوزارة ديالكم، خصوصا في 
هاذ الشق اللي متعلق بالترسانة القانونية ديال االقتصاد االجتماعي 
املتعاونين  مهمة،  التطبيقية  املراسيم  هادوك  طبعا  كنثمنوها، 
كينتظروهم أنهم يخرجوا، القانون اإلطار، املناظرة. ومع ذلك، اليوم 
بغينا نثيروا معاكم واحد املجموعة ديال املالحظات ومجموعة ديال 
اإلشكاالت  بعض  كاين  واملتعاونات.  املتعاونين  كيثيروها  اللي  األمور 
املتعلقة بالتنسيق مع باقي املتدخلين، سواء في قطاع الفالحة، املبادرة؛ 
كاين إشكالية التموين السيدة الوزيرة، ألن هاذ القطاع عندو واحد 
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الخصوصية، وبالتالي فاملتعاونين كيلقاو إشكاليات؛ كاين هذاك الدور 
ديال مكتب تنمية التعاون اللي خاصو واحد الدعم مالي باش يواكب 
االجتماعية  الحماية  ديال  اإلشكالية  كاين  القانونية؛  الترسانة  هاذ 
السيدة الوزيرة، الناس املتعاونين كيتساءلو على هاذ األمر هذا؛ األمر 
ديال التسويق وديال التثمين. كذلك ما ننساوش أن االهتمام باملناطق 

الجبلية..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزيرة  السيدة  شكرا  أحد.  ال  إذا 
الجلسة، وننتقل إلى القطاع املكلف بالتجارة الخارجية بسؤال متعلق 
الفواكه  هريس  مركز  على  املطبق  االستيراد  رسم  تخفيض  بقرار 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

لةمةئبخلةسيدخلةش قةويخلةزنةيدي:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

بإجراء  السابق  املالية  قانون  في  الحكومة  قامت  الوزير،  السيد 
تخفيض رسوم االستيراد املطبق على هريس الفواكه، نسائلكم من 

استفاد من هذا اإلجراء؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.

لةصمةعلخ وزي خ ةدىخ لملمتدبخ لةوزي خ عبو،خ حممدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة قمي،خ ولالقتصةدخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

شكرا للفريق املحترم، حقيقة األمر ما كانش هناك تخفيض، كان 
ز 

ّ
تصحيح واحد الخطأ وواحد التصنيف جمركي لهاذ الهريس أو مرك

هريس الفواكه، ما كانش في البند ديال األصلي. تبين من خالل اللقاءات 
ديالنا مع الفدرالية ديال تصبير املنتوجات الفالحية، وكذلك من خالل 
النتائج ديال اللجنة بين الوزارية االستشارية للواردات، أن هذا املنتوج 
ز هريس الفواكه هو كان مصنف قبل في البند الجمركي 

ّ
هريس أو مرك

20.09 الخاضع للرسم الجمركي 2,5، غير أن تغيير التصنيف ديالو من 
طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير املباشرة رفعته إلى البند الجمركي 
رقم ،20.08 وهنا أدى االرتفاع من 2,5 إلى %40، إذا عملنا على تصحيح 

واحد الخطأ دارتو إدارة الجمارك، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخلةش قةويخلةزنةيدي:

شكرا السيد الوزير، إال كان تصحيح الخطأ فصححتموه بخطأ 
الوزير من استفاد من هذا اإلجراء ؟ استفاد  السيد  أتعلمون  آخر. 
منه املصنعون واستفاد منه لوبي الريع. تصوروا معي السيد الوزير، 
أن ينخفض رسم االستيراد من 40 إلى %2,5 ماذا نتج عنه ؟ كساد في 
املنتوجات الفالحية. تصوروا معي السيد الوزير، املنتجين أو الفالحة، 
اللي ربما السنة السابقة أعطتكم درسا أن تستفيدون منه، أنه حصل 
كسادا في املنتوج الفالحي، كان املراد منه هذا التخفيض أو التصحيح 
أن يحمي املنتجين وأن يشجع، ربما زميلكم في التجارة والصناعة، في 
السيارات  صناعة  اتجاهين:  يعني  على  ركز  الصناعية،  االستراتيجية 
وكذلك الصناعة الغذائية، أبهذا اإلجراء وبهذا التصحيح تكونوا قد 

شجعتم يعني الصناعة الغذائية ؟ ال أظن السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ إذا 
جواب السيد الوزير.

لةصمةعلخ وزي خ ةدىخ لملمتدبخ لةوزي خ عبو،خ حممدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة قمي،خ ولالقتصةدخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

ما استفد حتى �سي واحد من هاذ التخفيض، ألن الصناع بغاو 
يرفعوا األثمنة، ودرنا هاذ اإلجراء باش ما يترفعش الثمن على املستهلك. 
هاذ التخفيض لهاذ املواد أو هاذ الهريس بالنسبة للمواد الغير املنتجة 

وطنيا، كل ما هو منتوج وطني بقى خاضع للرسم ديال 40%.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل 
إلى آخر قطاع، العالقات مع البرملان واملجتمع املدني، بسؤال متعلق 
والسادة  للسيدات  الحسيمة  بإقليم  الغابوية  األرا�سي  وتدمير  بنهب 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلاحقخأحغةر:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة لوقف تدمير غابة السواني-
الصفيحة بإقليم الحسيمة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير.
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بةةعالقةتخحعخ لةسيدخعبدخلةعزيزخلةعمةري،خلةوزي خلملكلفخ
لة 9ملةنخولملجتمعخلملدني:

شك لخلةسيدخلة ئيس،

السيد النائب على االهتمام بهاذ املوضوع، الغابة هي ثروة وطنية، 
اللي  باستثناءات  إال  للتفويت  قابل  غير  هو  الغابوي  للملك  بالنسبة 
كينص عليها القانون، اللي هي إما كتم عن طريق فصل قطعة من 

النظام الغابوي وكتدخل في ملك الدولة الخاص أو في إطار املقايضة.

بالنسبة لهاذ املوضوع اللي شرتو له السيد النائب املحترم، األمر 
كيتعلق باتفاقية سياحية، استثمارات سياحية صادقت عليها الحكومة 
في 2007 مع شركة CGI، بهدف التنمية السياحية في إقليم الحسيمة. 
بعد ذلك وبناء على هذه االتفاقية، وموافقة اللجنة اإلقليمية املختصة، 
كان تم تعبئة القطع األرضية الغابوية حوالي 79 هكتار تابعة للملك 
الغابوي املسماة السواني وأصبحت مقيدة في ملك الدولة الخاص منذ 
2009 ملا صدر املرسوم في الجريدة الرسمية. بعد ذلك في سنة 2012، 
إطار االستثمار،  اتفاقية  الوطنية لالستثمارات على  اللجنة  صادقت 
كيكمل االتفاقية األولى ديال 2007 وكيخصص 67 هكتار في هاذ البقعة 
هذي لفائدة الشركة العامة العقارية، مع تحديد مكونات هذا املشروع 
االستثماري، وبطبيعة الحال بال ما يكون على حساب املدينة التاريخية، 
املوقع األثري املزمة، يعني أنه تم مشروع استثماري لكن تخصيص ما 

تبقى لهذا املوقع األثري املهم.

فيما يخص موضوع قطع االشجار، كاينة عدة اجتماعات، سواء 
ما  كيتحدد  باش  أجدير،  جماعة  أوال  بأجدير  الباشوية  بمقر  تمت 

كتقطع غير األشجار اللي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلاحقخأحغةر:

شك لخلةسيدخلةوزي ،

صراحة بالنسبة ملشروع سياحي اللي تكلمتو عليه السيد الوزير، 
هو راه ما�سي مشروع سياحي، هو راه مشروع عقاري بامتياز. وهاد ال�سي 
اللي كتعرض ليه الغابة ديال سواني-الصفيحة بإقليم الحسيمة من 
دمار وتخريب من قبل الشركة العقارية ديال LA CGI هي جريمة وأمام 
مرأى ومسمع الجميع، هي جريمة نكراء في حق البيئة والساكنة ومدينة 
املزمة التاريخية التي توجد على أنقاض هذه الغابة، وفي تحدي سافر 
لكل القوانين الدولية والوطنية. ولذلك السيد الوزير، حنا كنطالبو 
بالتدخل الفوري باش توقفوا هاذ الجريمة، هاذ املجزرة وفتح تحقيق 
في املوضوع. إذا كانت LA CGI بغات تدير مشروع سياحي وال مشروع 
عقاري وال بغات تدير فيالت، فعليها أن تبحث في املناطق املخصصة 

لذلك، هديك األرض راه ما�سي ديالهم، هاديك ديال مواليها...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
10 دقايق زيد كمل السيد النائب.

لةسيدخلةمةئبخعبدخلاحقخأحغةر:

اللي بغيت السيد الوزير، بغيتكم تحترموا اإلرادة ديال املواطنين 
وديال املجتمع املدني اللي كيرفضوا، حنا كنقولوا لكم حنا كنرفضوا 
هداك املشروع، ألنه ملا يشكل من خطر حقيقي على البيئة وعلى تاريخ 

هذه املنطقة، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
إذن ال أحد، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.

بجدول  املدرجة  األسئلة  جميع  طرح  استوفينا  قد  نكون  بهذا 
أعمالنا، ونمر لتناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي. الكلمة 
للمتحدثة السيدة النائبة املحترمة أو الرئيسة املحترمة ميلودة حازب، 
فلتتفضل، حول موضوع مشاركة املغرب في معرض الكتاب بالجزائر 

من فريق األصالة واملعاصرة، فلتتفضل مشكورة.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

شكرا السيد الرئيس، أنا اللي غنطرح املوضوع.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل السيد النائب، السادة النواب لم نرفع الجلسة بعد، لكم 
الكلمة السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

السيد الرئيس غالب، إذا سمحتم كنتي كتآمر واحد النهار بالسكوت 
جات نوبتنا.

لةسيدخلة ئيس،

لةسةدةخلةمولب،

هذا املوضوع يهم معرض الكتاب في الجزائر. ما أقوله السيد الوزير 
ليس قراءة في الجرائد، زرت معرض الكتاب في الجزائر قبل أمس وكنت 
في الجزائر، وقد آملني ما رأيت. كانت تمثيليتنا في املعرض بئيسة جدا، في 
حين كانت سوريا التي تعرف الحرب في تمثيلية مجموعة من الشركات، 
كانت مصر ممثلة بمجموعة من الشركات، لبنان بمجموعة من شركات 
النشر، أما ما يسمى بما تقدمنا به في هذا املعرض كان بئيسا. مجموعة 
من الكتب انتهت في يومين فقط، في حين أن الجزائر وهي باملناسبة 
الجزائري  الشعب  وننهئ  باملناسبة  فنهنئها  لثورتها،   64 الذكرى  تحيي 
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بهذه الذكرى 61، ولكن كنا نتمنى أن الفعل الثقافي يساهم في الفعل 
الدبلوما�سي، وكنا نريد أن يكون املغرب له حضور على مستوى املعرض 
الجزائري، ال على املستوى الثقافي ال على مستوى الكتب، ألنه وسيلة 
للتعاون والتعامل مع جارتنا التي هي قدرنا. ولكن اللي شفنا السيد 
الوزير آملنا كثيرا ألنه لم نعبر عن قوتنا الثقافية، لم نعبر عن اختالفاتنا 
الثقافية، لم نعبر عن اختالفاتنا اللغوية ولم نعبر عن اختالفاتنا في 

األفكار، في مواقفنا السياسية، وكان تمثيليتنا...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

راه مازال زوج دقائق السيد الرئيس...لهذا كنعتقد السيد الوزير، 
أنه كان من اإلمكان أن يكون لنا حضور في الجزائر، على األقل على 
املستوى الثقافي، وكان يمكن أن نثبت للشعب الجزائري ونثبت للشعب 
للعالم العربي الذي كان حاضرا، أن نثبت أنه عندنا منتوج ثقافي، عندنا 
مساهمات ثقافية وتعبر عن التنوع الثقافي والتنوع السيا�سي عندنا في 
املغرب. لهذا، أعتقد أنه في السنوات املقبلة يجب السيد الوزير أن 
تهتموا بهذا املجال ديال املعارض حتى نعطيو للمغرب صورته الحقيقية 

وعظمته ومكانته الثقافية على مستوى العالم، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نقطة نظام؟ تفضلوا السيد النائب.

لةمةئبخلةسيدخعبدخلةصمدخحيك خ)خنقطلخنظة6خ(:

لةسيدخلة ئيس،

رغم أهمية املوضوع وعلى حساب ما أعلنتم عنه، فهمنا بأنه هاذ 
الطلب هو باسم السيدة الرئيسة ميلودة حازب. بالرجوع للمادة 104، 
هذا حق للنواب بصفة شخصية وال يمكن إذا غاب النائب املعني أن 
يتناول الكلمة نيابة عنه أي شخص آخر ولو من نفس الفريق. أرجو باش 
في املستقبل يتم احترام النظام الداخلي رغم أهمية املوضوع، شكرا 

السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة.

لةسيدخحممدخلألحينخلةصبيحيخوزي خلةثقةفل:

لةسيدخلة ئيس،

لةسيدلتخولةسةدةخلةمولب،

في  املغربية  السؤال، فيما يخص املساهمة  شكرا على طرح هذا 

معرض الكتاب الدولي بالجزائر. بالفعل، املغرب يشارك عبر مجموعة 

من دور النشر باملعرض الدولي للكتاب بالجزائر، في الفترة ما بين 28 
أكتوبر و7 نونبر. هاذ املساهمة املغربية تندرج ضمن برنامج الحضور 

منها  معرضا،   21 السنة  تهم هذه  التي  الدولية،  املعارض  في  املغربي 

معرض تونس الذي استضاف املغرب في مارس املا�سي كضيف شرف. 

بالفعل، كاين مساهمة ديال 8 ديال دور النشر التي تم اختيارها من 

طبقا  والنشر  الكتاب  مجال  في  الثقافية  املشاريع  دعم  لجنة  طرف 

ملسطرة دعم املشاريع في مجال الكتاب والنشر. دور النشر املساهمة 

هي 8 تساهم برصيد وثائقي مهم: 1700 عنوان بمجموع نسخ تناهز 

20.000، وزارة الثقافة تدعم الحضور املغربي في هذا املعرض بوضع 

رواق مجهز لدى الناشرين باألخذ على عاتقنا تكلفة %70 من شحنة 

الكتب وتذاكر السفر، والوقوف إلى جانب الناشرين اإلداريين.

علينا أن نعلم أن املساهمة املغربية في 21 معرض عبر العالم مكلفة، 

وبأن نأخذ على عاتقنا ما يفوق على 70 حتى ل 80 % من املصاريف، 
وإذا أردتم أن يكون لنا حضور متميز في هذه املعارض الدولية، ملا نكون 
ضيف شرف، حينئذ نقوم كوزارة بتنظيم املساهمة املغربية، ملا نكون 

في املعارض...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، وبهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا، شكرا 

للجميع،خورفعتخلاجلسل.
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